Nasce
ROPI BOLSA,
uma nova geração
na analgesia
de parto.
1

APRESENTAÇÃO
APRRESSENTAÇÇÃOO

EXCLUSIVA
EXCLLUSSIVVA
EX

CRISTÁLIA
CRIS
RISS TÁÁ LIA

Mais agilidade, conforto e segurança, em apresentação pronta
para uso, única e inovadora, que só o Cristália tem!
1-4

Solução disponibilizada pronta para infusão epidural, na concentração de 2 mg/mL
preconizada em bula e recomendada em estudos científicos.5-7

ESCANEIE E ACESSE
A BULA DE ROPI BOLSA

Maior conforto e agilidade para o profissional de saúde, pois dispensa o preparo/diluição.2-4
Mais segurança para o paciente: diminui a possibilidade de contaminação e evita erros de diluição.2-3
Ganho de tempo com a ausência da etapa de diluição para o preparo de soluções.2-4

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Anestésicos locais ou outras substâncias estruturalmente relacionadas com os anestésicos locais
do tipo amida, inibidores potentes da CYP1A2. CONTRAINDICAÇÃO: Hipersensibilidade aos anestésicos locais do tipo amida.
Referências Bibliográficas: 1. Ropi® Bolsa: cloridrato de ropivacaína. Bula do medicamento. 2. Fanikos J. Premixed products improve safe medication practice. Boston: Pharm Pract News; 2011. 3. Sanborn MD, Moody ML, Harder KA, Pepper GA, Scanlon M,
Vaida AJ, Zugcic M. Second Consensus Development Conference on the Safety of Intravenous Drug Delivery Systems--2008. Am J Health Syst Pharm. 2009 Jan 15;66(2):185-92. 4. Nazzal M, Kastango ES. Ready-To-Use Products Now, the Future: Safety and
Advantages [Internet]. United States: Xellia Pharmaceuticals. [citado 15 jul 2019]. Disponível em: https://xellia.com/us/resources-andwhitepapers/whitepapers/ready-to-use-products-now. 5. Aşik I, Göktug A, Gülay I, Alkş N, Uysalel A. Comparison of bupivacaine
0.2% and ropivacaine 0.2% combined with fentanyl for epidural analgesia during labour. European Journal of Anaesthesiology. 2002;19:263 - 270. 6. Gerhardt MA, Gunka VB, Miller RJ. Hemodynamic stability during labor and delivery with continuous epidural
infusion. J Am Osteopath Assoc. 2006 Dec;106(12):692-8. 7. Nogueira CS, Lima LC, Paris VC et al. Estudo Comparativo entre Bupivacaína (S75-R25) e Ropivacaína em Bloqueio Peridural para Analgesia de Parto. Rev Bras Anestesiol 2010; 60: 5: 484-494.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

Estimados sócios,

Chegou 2021! E acreditávamos que ele seria diferente de 2020...
Que estaríamos mais protegidos, mais resguardados, mais seguros... Infelizmente essa (ainda) não é nossa realidade! Assim, após um 2020
de muitas incertezas, a SAEB planejou um 2021 de muitas atividades
científicas e associativas, mas, com o Decreto Governamental proibindo qualquer tipo de atividade presencial em março deste ano, nossa
principal atividade científica de 2021, a 44ª Jornada Norte Nordeste de
Anestesiologia, teve de ser convertida para o formato exclusivamente
virtual. Mesmo assim, ela superou as expectativas e tivemos um número recorde de inscritos. Foi a JONNA com maior número de participantes da história das Jornadas. Além disso, o fato de ser virtual possibilitou o alcance internacional, com aulas de 4 palestrantes internacionais.
A JONNA foi um sucesso!
E isso nos estimulou a pensar na JORBA virtual. Este ano teremos
JONNA e JORBA! A 32ª Jornada Baiana de Anestesiologia será realizada no dia 16 de outubro e será gratuita para todos os sócios SAEB. É um
presente da diretoria para a celebração desse dia tão importante em
nossa especialidade.
Ainda este semestre, lançaremos um Clube de Benefícios da SAEB,
que possibilitará descontos em diversos lugares na Bahia. Mas o foco
principal desse clube é a saúde e o bem-estar físico e mental do associado. Um convite para o autocuidado. Precisamos comer melhor, dormir melhor e nos cuidar mais, para que, inclusive, ofereçamos nosso
melhor aos pacientes.
Aproveito ainda para contar uma novidade: desde 1º de janeiro, temos um site novinho em folha! Todos estão convidados a conhecê-lo
e a atualizarem os seus dados. É um site leve, bonito e de navegação
altamente intuitiva.
Aguardamos vocês!
Liana M. Torres Azi
CREMEB 18.383
Presidente da SAEB 2020/2021
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EDITORIAL BAHIANEST

Caros colegas,

É com imensa satisfação que convido a todos para a leitura da primeira
edição da revista Bahianest do ano de 2021, que traz como matéria de
capa a 44ª Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia (JONNA). Esse foi um
evento bastante enriquecedor para aqueles que participaram, com altíssima qualidade científica e recorde de audiência.
Trazemos também matérias que versam sobre temas de extrema importância para a prática da anestesiologia: farmacogenética e anestesia,
desafios da pandemia para o anestesiologista e programas de gerenciamento de sangue do paciente. Todos esses temas foram muito bem explorados e discutidos por experts em suas respectivas áreas.
Anunciamos ainda, nesta edição, o novo site da SAEB, com novas funcionalidades, e o Clube de Benefícios SAEB/COOPANEST-BA para seus associados. Além disso, destacamos o V Seminário de Pesquisa em Anestesiologia, dessa vez no formato híbrido, ainda com maior alcance e interação.
Trazemos também um interessante conteúdo acerca das ações desenvolvidas pela cooperativa, como a formação da sua nova diretoria, organização durante a pandemia e campanha COOPANEST-BA Solidária, além de
uma importante reflexão sobre LGPD e responsabilidade.
Por fim, gostaria de convidá-los para a JORBA 2021, oportunidade em
que iremos, além de trocar conhecimento e experiências, comemorar o Dia
do Anestesiologista.

Boa leitura!
Murilo Pereira Flores
CREMEB 20.564
Diretor Científico da SAEB
Editor da Bahianest
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CAPA JORNADA DE ANESTESIOLOGIA

44ª JONNA,
uma jornada
de conexão
mundial

Certamente, a 44ª edição da Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia ficará na história dos eventos regionais da Sociedade Brasileira
de Anestesiologia (SBA) por diversos aspectos. O evento, sediado na
Bahia, teve o comando orquestrado pela Sociedade de Anestesiologia
do Estado da Bahia (SAEB), com o apoio fundamental da SBA. Após o
adiamento da data oficial, que seria em março de 2020, foi preciso
repensar o formato híbrido e, em apenas 23 dias, a Comissão Organizadora foi desafiada a estruturar um evento 100% digital, realizado
de 26 a 29 de março.
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Fotos: Bulos PhotoArt

“

Montar a JONNA 100%
virtual em tão pouco
tempo foi um desafio
e tanto! Mas adiar
novamente não era
uma opção. Tínhamos
vindo de um ano em que
todos os eventos oficiais
da SBA tinham sido
suspensos e queríamos
muito que a JONNA
tivesse essa conotação
do resgate. Acredito que
conseguimos”

Uma estrutura montada no
auditório da COOPANEST-BA deu
forma ainda mais profissional ao
evento. O estúdio viabilizou aos
coordenadores das mesas uma
condução presencial dinâmica e
interação com os palestrantes e
participantes. A plataforma personalizada da jornada também permitiu acesso a duas salas simultâneas com programação científica
e uma área de exposição, na qual
os apoiadores puderam apresentar
seus produtos e oferecer eventos
paralelos.
“Montar a JONNA 100% virtual
em tão pouco tempo foi um desafio e tanto! Mas adiar novamente não era uma opção. Tínhamos
vindo de um ano em que todos os
eventos oficiais da SBA tinham sido
suspensos e queríamos muito que
a JONNA tivesse essa conotação do
resgate. Acredito que conseguimos.
Foi inesquecível! Fazer um evento
híbrido, com os moderadores
presencialmente discutindo com os
palestrantes a distância, foi incrível! A presença física do presiden-

te da SBA, Dr. Augusto Takashima, e
do presidente da Jornada, Dr. Paulo Medauar, deu ainda mais peso
à 44ª JONNA”, comemora a presidente da SAEB, Dra. Liana Torres
Azi.
O resultado foi surpreendente.
A JONNA 2021 ultrapassou os limites no Norte-Nordeste, tornou-se
mais que um evento nacional, foi
consagrada uma jornada de conexão mundial com 22 horas de programação ao vivo, 84 palestrantes nacionais e internacionais, com
450 inscritos. Foram 970 conexões
à plataforma do evento de estados brasileiros e de outros países,
como Estados Unidos, Canadá, Singapura, Finlândia, Hong Kong, Coreia do Sul e Reino Unido.
A programação científica precisou passar por ajustes do formato
original, porém a qualidade do conteúdo não foi comprometida, apesar do grande desafio, como explica o diretor de científico da SAEB,
Dr. Murilo Flores: “as circunstâncias nas quais estavam envolvidas
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“

a organização e a realização da 44ª
JONNA nos trouxeram muitos desafios e oportunidades. Infelizmente, não foi viável a manutenção
dos cursos práticos programados e
tiveram de ser cancelados a menos
de um mês do evento. Tivemos então apenas 23 dias para adequar a
programação científica ao formato
virtual. Isso só foi possível graças
ao árduo e valoroso trabalho de
toda a comissão organizadora, bem
como da compreensão e colaboração dos palestrantes convidados.
Apesar das perdas, pudemos agregar muito valor ao evento, com a
inclusão de palestrantes de fora
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da Bahia, nacionais e internacionais, todos eles de reconhecida expertise nas suas respectivas áreas
de atuação e conhecimento. Como
resultado, tivemos uma JONNA recorde em inscrições, de todas as
regiões do Brasil e algumas de outros países. Foi uma grande satisfação colaborar um pouco com a preparação desse evento e, ao mesmo
tempo, aprender tanto com os estimados colegas envolvidos nesse
projeto”, comemora.
“No final, conseguimos manter
as duas salas, tivemos apresentação de Temas Livres, a primeira

Tivemos uma JONNA
recorde em inscrições, de
todas as regiões do Brasil
e algumas de outros
países. Foi uma grande
satisfação colaborar um
pouco com a preparação
desse evento e, ao
mesmo tempo, aprender
tanto com os estimados
colegas envolvidos nesse
projeto”

apresentação do Núcleo do Eu e a
primeira apresentação do Núcleo
de Gestão do Trabalho do Anestesista (NGTA) em eventos oficiais da
SBA; e tudo isso no conforto do lar
e com a possibilidade de assistir
posteriormente ao que não foi possível ver no momento. O apoio da
SBA foi fundamental para termos
tamanha notoriedade e alcance. A
SAEB agradece a confiança depositada. Estamos muito satisfeitos
com o resultado alcançado e gratos
à SBA por todo o apoio, às nossas
irmãs-regionais pelo empenho na
divulgação, aos palestrantes, que
foram fantásticos e abrilhantaram
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“

No final, conseguimos
manter as duas salas,
tivemos apresentação de
Temas Livres, a primeira
apresentação do Núcleo
do Eu e a primeira
apresentação do Núcleo
de Gestão do Trabalho do
Anestesista (NGTA) em
eventos oficiais da SBA”

nossa Jornada e, principalmente,
aos inscritos no evento, que acreditaram no nosso poder de transformação”, complementa Dra. Liana Torres Azi.
Outro grande desafio para a
elaboração do evento foi manter
sua viabilidade financeira, já que
o formato digital ainda não estava sedimentado para a indústria
apoiadora, como explica a diretora
financeira Dra. Rose Cordeiro: “ao
assumir a Diretoria Financeira da
44ª JONNA, em abril de 2019, eu
nem imaginava o que ainda estava por vir com a pandemia e suas
complicações sanitárias, sociais,
políticas e financeiras. Os contratos
foram renegociados com patrocinadores e prestadores de serviços,
as reuniões passaram a ser realizadas remotamente e, por fim, vi um
número crescente de participantes e palestrantes desistirem. Mas,
mesmo com tantas vidas acometidas, em nenhum momento pensei em desistir de trabalhar, para
que a nossa 44ª JONNA fosse um
evento de excelência. A SBA avalizou uma nova data para a SAEB
seguir adiante. Por fim, a poucos
dias do evento, por conta do avanço dos dados epidemiológicos da
pandemia, fomos obrigados a optar por uma JONNA 100% digital, e
foi um sucesso. Aprendi que, com
esforço, determinação e boas parcerias, é possível enfrentar qualquer dificuldade. Sou muito grata a
cada pessoa que colaborou comigo
nessa missão. A SAEB somos todos
nós!”, comemora. A diretoria finan-

ceira do evento em formato digital
contou com a expertise de Dr. Libório Ximenes Aragão Filho, diretor financeiro da SAEB.
Entre tantos pontos a serem comemorados certamente as homenagens prestadas a dois membros
da SBA com larga folha de serviços
à Anestesiologia brasileira foram
destaque na Cerimônia de Instalação do evento. Um homenageado foi o Dr. Onofre Alves Neto, com
o Título de Membro Honorário da
SAEB, por suas inúmeras contribuições à Medicina e à Anestesiologia. O outro é o não menos conhecido Paulo Medauar, ex-presidente
da SBA e da SAEB, com o Título de
Membro Benemérito, sendo o único a receber os títulos de Membro
Honorário e Benemérito da SAEB.
Dr. Paulo Medauar, presidente da 44ª JONNA, que esteve presente durante todo o evento acompanhando a parte técnica, ajudou
também na coordenação das salas e compartilhou conhecimento
como palestrante, declarou sua satisfação e alegria com o resultado:
“a importância de o evento ter sido
virtual está exatamente no alcan-

ce que a JONNA 2021 obteve nos
três dias de evento. Nós tivemos,
por exemplo, colegas de outros estados brasileiros e de países como
os EUA todos na mesma sintonia
e envolvidos nessa troca tão rica
de conhecimentos e vivências em
nossa especialidade. Foi uma honra
presidir um evento de tamanha riqueza de conteúdo e envolvimento
de todos os integrantes da comissão organizadora, funcionários e
prestadores de serviço da SAEB. A
JONNA 2021 ficará para a história
da anestesia!”.
Satisfação também revelada
pelo presidente da SBA, Dr. Augusto Takashima, que fez questão de
prestigiar presencialmente a jornada. “A 44ª JONNA celebra o renascimento do encontro da ciência
e da confraternização. Embora o
evento tenha acontecido de forma
virtual, não presencial, conseguiu
congregar pessoas do mundo inteiro. Deixou de ser apenas uma jornada do Norte-Nordeste, mas abraçou o mundo”, finaliza.
Cinthya Brandão
Jornalista DRT-BA 2397
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HOMENAGENS JONNA

44ª JONNA TUDO A COMEMORAR
A 44ª Jornada Norte Nordeste de
Anestesiologia – JONNA é um marco
na história da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Foi o primeiro
evento do calendário oficial da SBA
realizado após a decretação do estado de calamidade pública no Brasil em decorrência da pandemia do
coronavírus, bateu o recorde de inscrições, 441, além de ter sido transformada de presencial em híbrido e
de híbrido em virtual em apenas 23
dias.
Entre tantos pontos a serem
comemorados certamente as homenagens prestadas a dois membros da SBA com larga folha de
serviços à Anestesiologia brasileira foram destaque na Cerimônia de
Instalação do evento.

no início da Residência Médica no
CET-SBA do Serviço de Anestesia da
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto em 1981, demonstrava
amplos conhecimentos em Medicina, tinha postura elegante, cortês e
gentil dentro do Centro Cirúrgico e
bom relacionamento com todos os
atores com quem convivia, colegas,
preceptores, corpo de enfermagem e
a irmandade religiosa da instituição.
Graduado em 1980, pela Universidade Federal de Goiás, ao final da
Residência Médica, realizou extensão universitária como Fellowship in
Anesthesia and Pain Clinic, University of Illinois at the Medical Center,
ILMC, Estados Unidos.
Aprovado no Doutorado em
Ciências da Saúde pela Universida-

dade Brasileira para Estudos da Dor
(SBED), Diretor Científico, Vice-Presidente e Presidente. Presidiu o II Congresso Internacional de Atualização
em Dor, realizado em 1999.
O cientificamente inquieto Onofre foi em busca de mais conhecimentos, desta feita na Bioética, realizando Extensão Universitária em
Bioética em Ciências da Saúde
na Universidade de Brasília, posteriormente sendo membro Titular da
Sociedade Brasileira de Bioética. É
dele a primeira publicação de Bioética no Brasil versando sobre a Anestesiologia, “Bioética: o Paternalismo
na Anestesia: postura a ser transformada”, no Jornal Medicina do Conselho Federal de Medicina, em maio de
1999. Também na Revista Brasileira
de Anestesiologia, Onofre foi o pioneiro com “Anestesia e Bioética – Artigo Especial”, março/abril de 2000.
De sua vida acadêmica, destacamos: 3 bancas de Mestrado; 1 tese de
Doutorado; 1 qualificação de Doutorado; 1 Professor Titular; 11 participações em bancas de concursos públicos; 2 orientações e supervisões de
teses de Doutoramento.
Onofre é autor de 33 artigos
completos publicados em periódicos;
18 capítulos de livros publicados; e 3
livros publicados (Dores Orofaciais –
Diagnóstico e tratamento, 2012; Dor
– Princípios e Prática, 2009; e, Dor
Pós-Operatória, 2004).

Dr. Onofre Alves Neto, com o
Título de Membro Honorário da
SAEB, por suas inúmeras contribuições à Medicina e à Anestesiologia. Como dito na cerimônia, Onofre
é um cidadão fora da curva, como
se diz hodiernamente. Desde logo
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de de Brasília, em 2002, apresentando trabalho intitulado “Mecânica respiratória e morfometria pulmonar em
ratos normais anestesiados com cetamina”.
Dedicou-se também ao estudo
da dor, exercendo cargos na Socie-

No Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO, foi conselheiro na gestão 20082018, Diretor Científico, chegando a
Vice-Presidente daquele regional e
ocupa a Cadeira nº 17 como Membro Titular da Academia Goiana de
Medicina.
Regionalizando suas participa-
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ções em eventos científicos, da II
Jornada Baiana de Anestesiologia, a
II JORBA em 1987, até os dias atuais,
Onofre foi convidado dos dois Congressos Brasileiros de Anestesiologia
realizados na Bahia, 1995 e 2009, de
seis JORBAs e 11 JONNAs. Onofre
sempre demonstrou ter uma forte ligação com a SAEB, tendo comparecido a eventos aqui em Salvador e
no interior, ainda que não fosse convidado. Em 2016, aqui esteve para
prestigiar a posse da Diretoria do
Conselho Regional de Medicina, o
CREMEB.

Fez o internato no Hospital da Lagoa, da rede do antigo INAMPS, e no
Instituto Nacional do Câncer, ambos
no Rio. Foi da última turma de CET
em apenas um ano, 1977, no Serviço coordenado pelo Dr. José Leonardo Machado Vaz, no INCA. Em 1978,
retornou a Ilhéus, passando a fazer
parte do Serviço de Anestesia do
Hospital São José da Santa Casa de
Misericórdia de Ilhéus e do Hospital
Regional Luís Viana Filho.
Com sua veia política, Paulo foi
Secretário de Saúde de Ilhéus em
duas oportunidades. Ensaiou uma

fundamental para as pretensões da
SAEB, haja vista o incidente que vivemos com a interdição federal no
banco oficial do 42º CBA. Recebemos apoio financeiro das regionais
de Pernambuco e do Paraná e, por
fim, da Diretoria da SBA.
Costumo dizer que Paulo Medauar se realizou profissionalmente quando passou a atuar também
em Itabuna, numa alegoria às divergências passadas entre as nossas cidades.
A gestão da SAEB 2018-2019 sob
a presidência do Dr. Macius Pontes
Cerqueira decidiu homenagear Paulo Medauar com a presidência da 44ª
JONNA, evento que nasceu aqui em
Salvador, em 1977. Quis o destino que
não pudéssemos estar juntos, lado a
lado, abraçando-nos e curtindo aquele papo agradável do amigo Medauar.
A JONNA foi adiada de 2020 para
2021 e, ainda assim, vivemos um período sombrio para a humanidade.
Paulo é uma figura singular, com
muitos predicados, mas a sua capacidade de superação e de ressurgir
após algumas vicissitudes é indiscutível.

O outro homenageado é o não
menos conhecido Paulo Cézar Medauar Reis, com o Título de Membro
Benemérito, sendo o único a receber os títulos de Membro Honorário
e Benemérito da SAEB.
De características muito pessoais, como dizer as coisas de forma
a tornar mais fáceis as mais difíceis
comunicações, tratar com igualdade
a todos que convivem com ele no
ambiente hospitalar e ser bastante
brincalhão com os amigos, o filho do
Dr. Aloísio Reis e D. Carlota Medauar
Reis graduou-se pela Faculdade de
Medicina de Vassouras, Rio de Janeiro, na turma de 1976. Durante a
graduação, foi monitor das disciplinas de Histologia e Anestesiologia.

candidatura à prefeitura de sua cidade natal, mas, para sua felicidade,
da D. Núbia e dos meninos e, por que
não dizer, da Anestesiologia, desistiu
e não mais mencionou isso.

Assim, a Diretoria da Sociedade de Anestesiologia do Estado da
Bahia cumpre o dever de reconhecer essas duas figuras como pessoas
inestimáveis para o progresso da
Anestesiologia brasileira.

No processo de rejuvenescimento das diretorias da SAEB, assumiu
a presidência para o biênio 19901991. Com seu espírito de liderança,
cresceu no seio da SBA, chegando à
presidência ainda muito jovem, aos
43 anos, coincidindo com a realização do 42º Congresso Brasileiro de
Anestesiologia e a retomada dos
Congressos Luso-Brasileiros, em Salvador, em 1995.
Naquele ano, a liderança de Paulo Medauar na Diretoria da SBA foi

José Abelardo Garcia de Meneses
Ex-presidente da SAEB
Conselheiro do CREMEB
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ELEIÇÕES SAEB

Eleições para o
biênio 2022/2023
Todos os membros ativos quites estão aptos a eleger o CONSELHO SUPERIOR, a DIRETORIA, a COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,
a COMISSÃO CIENTÍFICA e a COMISSÃO DE DEFESA PROFISSIONAL da
SAEB, para o biênio 2022/2023,
eleger dois membros efetivos e
dois membros suplentes para CONSELHO FISCAL, com mandato de
três e dois anos.
As inscrições de chapas devem ser feitas presencialmente

na Secretaria da SAEB, na Av. Anita Garibaldi, 1.815, Centro Médico Empresarial, Bloco B, Sala 15,
T1, Ondina – Salvador/BA, com o
preenchimento de requerimento
pelos próprios componentes com
seus respectivos cargos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e
das 14h às 18h, até o dia 15 de setembro, impreterivelmente.
As eleições serão realizadas no
próximo dia 15 de outubro de 2021
(sexta-feira), das 8h às 20h, no Au-

ditório da COOPANEST, na Av. Anita
Garibaldi, 1.815, Centro Médico Empresarial, Bloco B, Sobreloja – Ondina.
Conforme art. 48, os votos também podem acontecer por via postal e eletrônica. O voto postal somente será aceito se recebido até o
momento de encerrar-se a votação.
Para votar por vias eletrônica, todos os membros ativos receberão
link e senha para proceder a votação.

SAEB lamenta o falecimento do seu mais
recente sócio honorário
É com profundo pesar que a SAEB recebeu a notícia
do falecimento do Dr. Onofre Alves Neto, ocorrido em 7/7,
em Goiânia, em decorrência de complicações da covid-19.
A Anestesiologia do Brasil perde um de seus grandes
representantes. Profissional renomado, Dr. Onofre sempre
acreditou que era possível fazer mais pela Anestesiologia
e fez. É dele a primeira publicação de Bioética no Brasil
versando sobre a Anestesiologia.
Sócio honorário da SAEB, homenagem recebida em
março, durante a 44ª JONNA, Dr. Onofre foi presidente
da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Goiás, entre
1990 e 1991; conselheiro do CRM-GO e ocupou a Cadeira
17 da Academia Goiana de Medicina, como Membro Titular.
Dedicou-se também ao estudo da dor, exercendo cargos na Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED),
na qual foi diretor científico, vice-presidente e presidente
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(2007/2008). Na Sociedade Brasileira de Anestesiologia,
participou do Comitê de Dor, foi membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Anestesiologia e presidente
da Comissão Examinadora do TSA em 1995.
Dr. Onofre Alves Neto deixa esposa, um filho e uma
legião de amigos e admiradores.
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PELO MUNDO

Além da anestesia

Encontrar uma atividade extra
completamente diversa da sua prática diária e que leva você a descobrir
um outro mundo, muito além da medicina. Foi isso que busquei ao me
interessar por registrar meus passeios e viagens por aí. Começou apenas por diversão e para tornar mais
agradável e menos cansativo para
mostrar aos amigos e aos familiares
nossas fotos e vídeos. A partir dos
primeiros vídeos, fomos (meu marido e eu) aperfeiçoando a técnica, a
qualidade, as informações e os registros históricos.
Gostamos de mostrar muito
mais que imagens e lugares turísticos, queremos que quem nos assiste veja com o nosso olhar e nosso
entusiasmo.
Não somos blogueiros ou youtubers, somos pessoas que gostam de

viajar por aí e de deixar gravados
esses momentos.
Tudo começa quando surge a
oportunidade de viajar, pode ser
para qualquer lugar, e, se existe a
possibilidade de encontrar algo interessante a ser registrado, já começamos a pesquisar. Claro que sempre
informamos o óbvio, como os pontos
turísticos e badalados, mas isso você
encontra em qualquer site ou canal.
O que gostamos de fazer é descobrir
lugares comuns, restaurantes bons e
baratos, feiras livres, coisas que façam você se sentir morador daquele lugar. Gostamos também de falar
sobre pessoas que fizeram ou fazem
a diferença. Conhecer um pouco da
história, despertar nas pessoas o interesse pelo passado, valorizar o conhecimento.
Tomara que, quando eu decida

que já trabalhei muito, que já cumpri meu papel como anestesista, eu
possa viver esse outro lado meu de
forma mais plena. É lógico que, para
isso acontecer, preciso que essa decisão seja em breve. Precisamos
ter a sabedoria de aproveitar cada
fase da nossa vida e saber que tudo
tem seu tempo. Estou aprendendo o
quanto pode ser divertido e enriquecedor viajar por aí.
Quando eu sair do cenário da
anestesia, nos veremos Por Aí.
Quando eu sair de cena, estarei
presente Por Aí.
Por enquanto, siga-nos pelo
YouTube. https://www.youtube.
com/c/UbaldoVeraPoraí

Vera Azevedo
Anestesiologista
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ARTIGO CIENTÍFICO

Farmacogenética
e Anestesia
Getty Images

Farmacogenética é a ciência que
estuda como a variabilidade genética dos indivíduos influencia nas respostas aos fármacos. É uma área de
estudo relativamente nova, impulsionada a partir de 2003, quando se
deu a conclusão do Genoma Humano, projeto em que laboratórios de
vários países uniram-se na tarefa de
sequenciar todos os genes que codificam as proteínas do corpo humano.
Desde então, um número crescente
de estudos sobre o tema tem sido
publicado. Atualmente já existem recomendações do Pharmacogenetics
Working Group of the Royal Dutch
Association for the Advancement of
Pharmacy (KNMP), do Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) e até do Food and
Drug Association (FDA) para uso de
drogas utilizadas na anestesiologia,
levando em consideração as questões farmacogenéticas¹.
É uma área de grande interesse
para a anestesiologia, uma vez que
anestesia é o resultado da interação
entre drogas e seres humanos. Pode-se afirmar que a farmacogenética iniciou-se na anestesia quando,
ainda na década de 1950, observou-se que alguns pacientes apresentavam apneia prolongada após serem
submetidos à anestesia com o uso
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de succinilcolina. Em 1956, Kalow
e Gunn descreveram que tal efeito
estava relacionado a uma alteração
no metabolismo desse bloqueador
neuromuscular, alguns pacientes
apresentavam uma variação na enzima colinesterase plasmática².
A prática anestésica envolve,
numa curta interface de tempo, a
administração de inúmeros fármacos de diversas classes diferentes; e
está longe de ser perfeita. Constantemente, observa-se uma heterogeneidade nas respostas às drogas
em diferentes indivíduos, mesmo
naqueles com perfis fisiológicos semelhantes. O anestesiologista é um
especialista no manejo de drogas,
é o único profissional que indica,
prescreve e administra fármacos
sem a conferência de nenhum outro profissional; além disso, observa a eficácia, diagnostica e trata os
eventuais efeitos adversos. É um
atento observador das várias respostas, algumas inesperadas, sendo testemunha das múltiplas doses
necessárias para a indução e manutenção da anestesia, bem como do
tempo de recuperação em alguns
pacientes. Questões genéticas pode
estar por trás de diversos resultados não previstos de uma anestesia.
A identificação prévia de indiví-

duos susceptíveis, por meio do conhecimento do perfil genético, poderia conduzir para uma mudança
de terapêutica, seja um ajuste nas
doses utilizadas ou definindo qual
fármaco é mais adequado para cada
paciente. Isso poderia ajudar a prevenir reações severas às drogas. A
magnitude do problema é evidente
quando se tem o dado de que ocorrem cerca de 2 milhões de reações
severas às drogas por ano nos Estados Unidos, sendo considerada a
4ª causa de morte. Em anestesia, a
estimativa é de 7,5 reações adversas para cada 1.000 anestesias. Em
50% dos casos, os fatores genéticos
podem estar envolvidos e com 20
a 95% das variações nas respostas
às drogas³. Um estudo mostrou que
cerca de 59% das drogas envolvidas
com reações severas são metabolizadas ao menos por uma enzima
com alelo variante conhecido por
menor atividade funcional4.
Múltiplos fatores têm participação na modulação das respostas aos anestésicos, alguns previsíveis, como os ligados às condições
do paciente, ao tipo de cirurgia e às
características dos anestésicos; outros, não previsíveis, como os genéticos e epigenéticos, alguns identificados mais recentemente.
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Tabela 1
FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR O RESULTADO DA ANESTESIA
1. LIGADOS AO PACIENTE
Idade
Índice de massa corpórea
Comorbidades
Uso de medicamentos
2. LIGADOS À CIRURGIA
Complexidade
Tipo
Duração
Posicionamento
3. DROGAS
Anestésicos
Adjuvantes
4. GENÉTICOS
Polimorfismos
Mutações
5. EPIGENÉTICOS
Tabagismo
Alcoolismo
Indução enzimática – fatores associados
6. OUTROS
Interação entre agentes anestésicos e outras drogas ou xenobióticos
O código genético determina a
estrutura das proteínas, consequentemente, de enzimas, receptores de
drogas, transportadores, canais e
mensageiros, influenciando de maneira determinante a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas
e, assim, levando as alterações no
metabolismo, na absorção, na redistribuição, na biodisponibilidade, na

eliminação. Portanto as alterações
genéticas influenciam na eficácia e
na segurança das drogas.
Um gene pode ter alelos com
duas ou mais formas diferentes ocupando os mesmos locus. Os tipos mais
comuns de variações alélicas são os
polimorfismos de nucleotídeos únicos, que ocorrem em mais de 1% da
população, e as mutações em menos

de 1%. Essas podem ocorrer por duplicações, inserções, delações, translocações ou inversões. As reações de
fase 1 do metabolismo dos fármacos
são especialmente afetadas pelas variações genéticas. Essas convertem o
fármaco original em um metabólito
mais polar, por meio de reações de
oxidação, redução ou hidrólise. O resultado pode ser um metabólito inativo, menos ativo ou tóxico ou ainda a
transformação de uma pró-droga em
droga. O metabolismo de fase 1 de vários anestésicos é realizado por meio
do citocromo P450 (CYP450), presente no hepatócito. Já foram identificados 57 genes relacionados à síntese
de 18 famílias de enzimas do complexo CYP450, assim como suas diversas
variações enzimáticas. A isoenzima
D6 (CYP2D6), por exemplo, envolvida
no metabolismo do tramadol, codeína, oxicodona, ondansetrona, dentre
outras drogas, é particularmente afetada, e já foram apontados cerca de
80 alelos diferentes, o que resulta em
uma variação de atividade enzimática entre 1% e 200%5.
A tabela 2 relaciona os tipos de
fenótipos do CYP450 com os efeitos
das drogas. A sua análise é de fundamental importância para o entendimento da farmacogenética.

Tabela 2
FENÓTIPOS
(CYP450) /
EFEITOS DAS
DROGAS
DROGA PARA FORMA
INATIVA

METABOLIZADORES METABOLIZADORES
LENTOS
INTERMEDIÁRIOS

METABOLIZADORES
NORMAIS

METABOLIZADORES
ULTRARRÁPIDOS

↑ TOXICIDADE

↑ TOXICIDADE
↑ EFICÁCIA

PERFIL NORMAL
DA DROGA

↓ EFICÁCIA

PRÓ-DROGA PARA
DROGA

↓↓ EFICÁCIA
= /↓ TOXICIDADE

↓ EFICÁCIA

PERFIL NORMAL
DA DROGA

↑↑ TOXICIDADE

DROGA PARA
METABÓLITO TÓXICO

= / ↓ TOXICIDADE

= / ↓ TOXICIDADE

PERFIL NORMAL
DA DROGA

↑↑ TOXICIDADE

Utilizando-se como exemplo o
tramadol, droga bastante utilizada na
prática anestésica. O efeito analgésico sistêmico do tramadol deve-se ao
seu metabólito ativo mono-o-desme-

tiltramadol, formado a partir do metabolismo de fase 1, catabolizado pela
isoenzima 2D6 do CYP450 (CYP2D6).
Assim como a codeína e a oxicodona,
o tramadol também é metabolizado

pela isoenzima 3A4 (CYP3A4), resultando no metabólito inativo N-desmetiltramadol. Os metabolizadores
lentos da CYP2D6 formarão menos
metabólitos ativos, portanto terão
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menor eficácia analgésica com o uso
do tramadol, enquanto os metabolizadores ultrarrápidos terão maior risco de toxicidade, uma vez que mais
metabólito ativo será formado. Além
disso, algumas substâncias que bloqueiam a via do CYP3A4, como cetoconazol e itraconazol, podem contribuir para que uma maior quantidade
de droga seja metabolizada pela via
CYP2D6 e, assim, potencializar os
efeitos analgésicos e tóxicos do tramadol. Se uma determinada droga for
transformada para sua forma inativa
pela CYP2D6, como, por exemplo, a
celecoxibe, os indivíduos metabolizadores lentos terão maior chance de
toxicidade, enquanto os metabolizadores ultrarrápidos terão menor eficácia.
Existe uma forte relação entre
farmacogenética e ancestralidade.
Diversos estudos têm demonstrado
diferentes prevalências de variações
genéticas que influenciam na farmacologia das drogas anestésicas em diferentes etnias. Os metabolizadores
ultrarrápidos da CYP2D6, por exemplo, têm uma ocorrência 10 a 40 vezes maior em populações norte-africanas do que em europeias. Outra
variação genética estudada com diferente ocorrência populacional é o
polimorfismo na posição 118 do gene
OPRM1 do receptor opioide mu. Essa
alteração (substituição de adenina
por guanina) leva a uma menor afinidade entre receptor e a droga agonista, por exemplo, a morfina. Esse
polimorfismo é 3 vezes mais prevalente em indivíduos de origem japonesa do que em europeus. Diferentes
polimorfismos na sequência da Catecol-o-metil-transferase (COMT), enzima responsável pela degradação das
catecolaminas, são encontrados em
maior ou menor frequência em diferentes populações afro-americanas,
europeias e hispânicas³.
Dezenas de variações genéticas
que influenciam na eficácia e na toxicidade das drogas utilizadas em
anestesia já foram identificadas. Essas resultam em uma maior ou menor
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necessidade de doses de fármacos,
em diferentes incidências de efeitos
adversos; em aumento ou redução no
clearance; em aumento no metabolismo; em maiores escores de sedação;
em maior ou menor tempo de recuperação após a anestesia.
A tabela 3 mostra variações e
seus efeitos associados já identificados para cada fármaco específico.
Em algumas situações específicas, a herança genética pode ser
determinante para a ocorrência de
distúrbios potencialmente graves relacionados ao uso de drogas anestésicas, como a hipertermia maligna,
na qual uma mutação (herança autossômica dominante) no gene RYR1
que codifica o receptor rianodina das
células do músculo esquelético leva
à liberação excessiva e constante de
cálcio no citoplasma, gerando uma
contração muscular sustentada, o que
resulta num distúrbio hipermetabólico bastante estudado, caracterizado
por elevação de temperatura (cerca
de 10 a 20 a cada 5 minutos), hipercarbia, taquicardia, rigidez muscular,
acidose, elevação de CPK, sendo potencialmente fatal se não controlada.
A reversão do quadro ocorre com o
uso do dantrolene sódico, que atua
diretamente bloqueando as isoformas dos receptores. Toda essa desordem farmacogenética é desencadeada pelo uso de anestésicos inalatórios
ou de succinilcolina. Outro distúrbio
farmacogenético clássico em anestesia é a presença de colinesterase plasmática atípica. Vários genótipos diferentes que levam à alteração
na atividade dessa enzima já foram
identificados, o que pode gerar apneia prolongada após o uso de succinilcolina, uma vez que a hidrólise
desta estará comprometida.
Pesquisas genômicas e farmacogenéticas têm considerado numerosos genes que podem estar relacionados às diferentes respostas no estudo
da dor e analgesia, influenciando na
percepção da dor, na farmacocinética
e farmacodinâmica das medicações
analgésicas, na analgesia não opioide

ou regional. Pacientes que apresentam polimorfismo da COMT, enzima
responsável pela inativação da dopamina, norepinefrina e epinefrina,
possuem uma diminuição da atividade enzimática, resultando em maior
sensibilidade à dor, ou até mesmo
hiperalgesia, por hiperestimulação
do receptor β2, por depleção de encefalinas no sistema nervoso central,
ou por promover up-regulation de receptores opioides, o que resulta em
uma resposta sistêmica diminuída a
essas drogas3.
Já foram identificadas variações
genéticas que influenciam nos efeitos das drogas opioides. Alterações
na sequência do gene OPRM1 leva à
formação de receptores mu com menor afinidade às drogas agonistas.
Uma variação identificada no alelo 304G do OPRM1 foi relacionada a
uma redução significativa na necessidade de fentanil intratecal6. Também
já foram descritas variações da glicoproteína P que podem levar a importantes mudanças na farmacocinética
das drogas opioides. Modificações
na atividade de importantes enzimas
que participam do metabolismo dos
opioides, como o sistema citocromo
P450 (CYP2D6) na fase 1 e na uridinoglicuronideo transferase (UGT2B7)
na fase 2, também foram relacionadas a impactos na eficácia e segurança dessas drogas.
A literatura descreve um caso
ocorrido em 2006 da morte de um
lactente de 13 dias ocasionada por depressão respiratória secundária à intoxicação por morfina. A investigação
mostrou que a sua genitora era uma
metabolizadora ultrarrápida da enzima CYP2D6 e fazia uso de codeína7.
E, como a codeína é transformada em
morfina por essa enzima, uma quantidade excessivamente tóxica de droga
foi formada. Atualmente, o FDA (Food
and Drug Administration), agência reguladora americana, desaconselha o
uso de codeína por lactantes.
Inúmeras são as variações genéticas já descritas levando a potenciais mudanças na farmacologia e

SALVADOR BAHIA | AGOSTO DE 2021

Tabela 3
DROGA
MORFINA

GENE
UGT2B7
ABCB1
COMT
OPRM1

EFEITO ASSOCIADO À VARIAÇÃO ALÉLICA
↓ NECESSIDADE DE MORFINA COM ALELO “C”
↓ FORMAÇÃO DE MORFINA-6-GLICURONÍDEO
↑ EFEITO ANALGÉSICO
↓ NECESSIDADE DE MORFINA
↑ NECESSIDADE DE MORFINA COM ALELO “G”
↓ INCIDÊNCIA DE NÁUSEAS COM ALELO “G”
↓ CLEARANCE DE MORFINA
↓ NECESSIDADE DE FENTANIL COM ALELO “G”
↓ SENSIBILIDADE A OPIOIDES COM ALELO “C”
MELHOR EFEITO ANALGÉSICO COM MENOR EXPRESSÃO HTT
↑ NECESSIDADE DE DROGA COM ALELO “G”
↑ INCIDÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS
↑ SENSIBILIDADE AOS OPIOIDES
METABOLIZAÇÃO LENTA COM ALELO *6
METABOLIZADORES LENTOS TÊM ↓ ANALGESIA
METABOLIZADORES ULTRARRÁPIDOS TÊM ↑ TOXICIDADE
METABOLIZADORES LENTOS TÊM ↓ ANALGESIA

METADONA
CODEÍNA

OCT1
OPRM1
LAMB3
5-HTT
OPRM1
ABCB1
CACNA2D2
CYP2B6
CYP2D6

TRAMADOL
CETAMINA
PROPOFOL
DEXMEDETOMIDINA

CYP2D6
CYP2C9
CYP2B6 / UGT
ADRA2A
MAIORES ESCORES DE SEDAÇÃO COM ALELO “G”

MIDAZOLAM

CYP3A4
CYP3A5
POR
CYP2C19
CYP2C19
CYP2C9
CYP2C8
CYP2E1
CYP2C9
CYP2D6
B1ADRB1
CYP2D6
CYP3A4
MC1R
CYP3A4
RYR1
MC1R
GSTP1
GABRγ2
RYR1
BChE
SLCO1B2

FENTANIL
REMIFENTANIL

DIAZEPAM
CLOPIDOGREL
IBUPROFENO
PARACETAMOL
CELECOXIBE
METOPROLOL
ONDANSETRON
LIDOCAÍNA
HALOGENADOS

SUCCINILCOLINA
ROCURÔNIO

na fisiologia que podem influenciar
no manejo e no desfecho anestésico.
Pacientes ansiosos, altamente impulsivos e até depressivos estão relacionados a alterações no receptor β2
adrenérgico e nos transportadores
facilitadores da captação da serotoni-

↓ CLEARANCE COM ALELO “T”
↓ CLEARANCE COM ALELO *3
↓ METABOLISMO COM ALELO *28
MEIA-VIDA PROLONGADA EM HOMOZIGOTOS
↓ CONCENTRAÇÃO DE METABÓLITOS ATIVOS
↓ METABOLISMO
↓ EFEITOS ADVERSOS E ↑ CLEARANCE COM ALELO *3
↑ TAXA DE ELIMINAÇÃO
↓ METABOLISMO E ↓ CLEARANCE
↑ DOSE EM METABOLIZADORES ULTRARRÁPIDOS
DIFERENTES EFEITOS TERAPÊUTICOS
↑ NÁUSEAS EM METABOLIZADORES ULTRARRÁPIDOS

↓ EFICÁCIA
HIPERTERMIA MALIGNA
↓ NECESSIDADE DE SEVOFLURANO E DESFLURANO
↑ ENZIMAS HEPÁTICAS COM SEVOFLURANO
↑ AGITAÇÃO AO DESPERTAR COM GENÓTIPO AA
HIPERTERMIA MALIGNA
PROLONGADO RELAXAMENTO MUSCULAR
↓ CLEARANCE COM VARIAÇÃO ALÉLICA
na9. Outras alterações genéticas nos
receptores β adrenérgicos podem estar relacionados a down-regulation
ou a um aumento da sensibilidade
desses receptores, promovendo importantes mudanças na musculatura
lisa brônquica e vascular.

É considerável a incidência geral de náuseas e vômitos no período
pós-operatório (NVPO). Agentes inibidores do receptor hidroxitriptano (5HT3), como a ondansetrona, têm sido
utilizados preventivamente com bons
resultados. Esses fármacos geralmen-

17

bahianest

te são metabolizados pelas isoenzimas 2D6 (CYP2D6) e 3A4 (CYP3A4),
e indivíduos metabolizadores ultrarrápidos apresentam resultado não
satisfatório devido à menor eficácia
dessas drogas. Variações genéticas
dos receptores 5-HT3 também são
responsáveis por uma maior susceptibilidade a NVPO, assim como variações, já descritas, no receptor D2 da
dopamina. Também um polimorfismo
de nucleotídeo único no gene que codifica o receptor muscarínico M3 está
relacionado à maior incidência de
NVPO¹.
Alguns fatores não genéticos, conhecidos como epigenéticos, podem
promover alterações na molécula do
DNA que podem se perpetuar nas
divisões celulares e levar a mudanças no funcionamento do organismo,
causando uma mudança no fenótipo.
Dessa maneira, o tabagismo e o consumo crônico de álcool influenciam
na resposta às drogas. O tabagismo
promove alterações epigenéticas que
levam a um aumento na atividade,
uma indução, de algumas enzimas
hepáticas, em especial do sistema
CYP450. De forma geral, um paciente
grande tabagista necessita de maiores doses de benzodiazepínicos, comparado com um não fumante, para
atingir mesmo nível de sedação. Da
mesma maneira, o álcool promove
uma hipometilação no DNA, levando
a um maior requerimento de drogas,
como o propofol e os opioides. Isso
também ocorre devido à indução enzimática, particularmente do sistema

CYP450. Se a concentração de etanol
é elevada, ocorre uma inibição competitiva de enzimas metabólicas, podendo aumentar a sensibilidade de
algumas drogas que competem com o
etanol pelo receptor GABA neuronal
e glicina8.
São conhecidos múltiplos fatores
e mecanismos que contribuem para
a hiperalgesia induzida por opioides
– alterações de receptores NMDA e
segundos mensageiros intracelulares, liberação de aminoácidos excitatórios, redução de neurotransmissores excitatórios… Alterações celulares
ocorrem em vários locais anatômicos,
como neurônio aferente e da medula espinhal, glia, núcleos encefálicos
e vias moduladoras descendentes.
A hiperalgesia induzida por opioide tem sido estudada no campo da
farmacoepigenética. Já foi descrita a
metilação DNA associada ao uso de
remifentanil, gerando importante desequilíbrio celular, resultando em hiperalgesia. Outros opioides também
podem gerar essa alteração, além de
provocar a acetilação de genes que
codificam o Fator Neutrofílico Derivado do Cérebro (BDNF) e da pró-dinorfina8.
Diversos autores convergem na
opinião de que o conhecimento do
sistema genômico individual pode
guiar doses e medicamentos de forma mais segura. Sem dúvida, o conhecimento do perfil farmacogenético individualizado é um passo a mais
na constante busca pela segurança na
anestesiologia. Contudo a incorpora-

ção da farmacogenética na prática
clínica ainda necessita de estudos robustos e com melhores evidências10.
Os testes farmacogenéticos podem,
possivelmente, prevenir efeitos adversos e influenciar positivamente resultados terapêuticos. Contudo,
para a maioria das drogas utilizadas
em anestesia, ainda faltam evidências clínicas que justifiquem o alto
custo de testes rotineiros. Também,
no futuro, terapêuticas direcionadas
para a modificação genética e modulação de receptores, por meio de
engenharia genética, serão de grande valor para alcançar o objetivo de
maior eficácia com a menor toxicidade/adversidade possível no período
perioperatório.

Alexandre Vieira Figueiredo
Médico Anestesiologista
Ex-conselheiro e ex- coordenador da
Câmara Técnica de Anestesiologia do
CREMEB.
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O V Seminário de Pesquisa em
Anestesiologia foi realizado em janeiro, pela primeira vez em formato híbrido, com transmissão ao vivo
pelo canal Saeb Play no YouTube.
Isso permitiu aos anestesiologistas
que não puderam comparecer ao
evento acompanhar as apresentações dos trabalhos que aconteciam
no auditório da COOPANEST-BA.
Os temas abordaram a anestesiologia, incluindo suas áreas correlatas como clínica da dor, terapia
intensiva e medicina perioperatória.
Após análise criteriosa da comissão
julgadora, foram selecionadas as
pesquisas que mais de destacaram.
O primeiro lugar ficou com um trabalho do CET do Hospital São Rafael;
o segundo, com um trabalho do CET
do Hospital Geral Roberto Santos; e,

no terceiro lugar, houve empate entre dois trabalhos, ambos do CET do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos.
O trabalho ganhador do primeiro lugar foi realizado pelas anestesiologistas Dra. Samara Dourado Matos e Dra. Sara Pinheiro Matos, com a
orientação do Dr. Guilherme Oliveira
Campos, que foram premiadas com
inscrições para a 44ª JONNA, realizada em março.
“Tem sido extraordinário acompanhar a evolução do Seminário
de Pesquisas em Anestesiologia da
SAEB, desde o seu surgimento, em
2017, na gestão da Dra. Vera Azevedo, quando a Dra. Liana Azi, Diretora Científica à altura, idealizou esse
projeto. É notória a sua contribuição
para o desenvolvimento e aprimo-
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Senti-me muito
lisonjeada pela
premiação da SAEB
e sei que essa
homenagem se
transformará em um
grande estímulo à
produção científica aos
próximos residentes”
Jéssica Piedade Matos

ramento da pesquisa em nossa especialidade. Dentro dessa contribuição, eu destaco a maior interação
promovida entre os pesquisadores,
os associados em geral e os médicos
residentes. Certamente, todo esse
esforço se traduz em maior qualidade e segurança na assistência aos
nossos pacientes”, destaca o Diretor
Científico da SAEB, Dr. Murilo Flores.
Para aqueles que iniciam a vivência prática da anestesiologia de
forma mais substancial, após o período de residência, o Seminário de
Pesquisa é um marco para essa transição, ainda mais num contexto adverso imposto pela covid-19. “Realizar o trabalho de conclusão de curso

e, apesar do difícil contexto atual
relacionado à pandemia, ter a oportunidade de apresentá-lo na SAEB
para renomados anestesistas e colegas de residência foram uma honra. Todo o evento foi extremamente
organizado e pontual, contando ainda com a transmissão ao vivo pela
internet para que todos pudessem
prestigiar. Agradeço a todos os envolvidos. A experiência de saber que
seu trabalho foi escolhido entre os
3 melhores nos faz ter a certeza de
que todo o esforço vale a pena, foi
gratificante”, comemora João Pedro
Paiva Cerqueira.
Para Jessica Piedade Matos, uma
das autoras premiadas, o Seminário
de Pesquisa representa muito mais
que um trabalho de conclusão de
residência médica. “Senti-me muito
lisonjeada pela premiação da SAEB
e sei que essa homenagem se transformará em um grande estímulo à
produção científica aos próximos residentes. Agradeço ao meu orientador, Dr. Rodrigo Leal, e à equipe de
Psiquiatria do hospital. Desejo que
o desconforto de não dominar algo
sempre nos impulsione a aprender o
novo!”, finaliza.
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Confira os trabalhos premiados no V Seminário de
Pesquisas em Anestesiologia da Bahia
1º lugar:
Videolaringoscópio de manufatura própria: um ensaio randomizado cruzado em simulação com médicos residentes de
anestesiologia, cirurgia, pediatria, cardiologia, clínica médica
e ortopedia
Autoras: Dra. Samara Dourado Matos e Dra. Sara Pinheiro
Matos
Orientador: Dr. Guilherme Oliveira Campos
CET: HSR
2º lugar:
Avaliação do consumo de tramadol e da intensidade da dor
no pós-operatório de cesariana com uso de sulfato de magnésio por via venosa, um estudo randomizado duplamente
encoberto
Autores: Dr. Rodrigo Godinho Souza Dourado Lima e Dr.
Ricardo Pinto Marinho
Orientador: Dr. Vinícius Sepúlveda Lima
CET: HGRS
3ºs lugares:
Avaliação das alterações cardiovasculares durante infusão da
arcetamina no tratamento da depressão unipolar e bipolar
Autora: Dra. Jessica Piedade Matos
Orientador: Dr. Rodrigo Leal
CET: HUPES
Efeitos colaterais do uso de ketodex na anestesia de pacientes pediátricos
Autores: Dr. João Pedro Paiva Cerqueira, Dr. Rafael Maia
Amoedo e Dr. Pabio João Viana Silva
Orientadora: Dra. Liana Azi
CET: HUPES
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Desafios da pandemia
para a Anestesiologia

“
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Constatado e confirmado
nosso temor inicial e
chamados à guerra,
marchamos com total
dedicação ao mister
ao qual juramos
comprometimento e ação
ainda lá no nosso curso
de Medicina.”

Os anestesiologistas estão entre os profissionais mais expostos aos riscos de contaminação no
combate diário ao novo coronavírus. Desde os primeiros casos da
doença surgidos no oriente e depois espalhados paulatinamente
rumo aos países europeus, já podíamos antever, como especialistas
médicos muito atrelados ao manuseio da via aérea e da fisiologia cardiopulmonar, que seríamos
atingidos em cheio por esse tsunami mundial constituído por uma
forma de agressivo acometimento da árvore respiratória, como se
mostravam os primeiros relatos de
casos à época. E eis que o tsunami se mostrou muito mais poderoso e devastador. Com a rápida e
praticamente simultânea produção
de conhecimento vinda de muitos
centros assistenciais e de produção
científica espalhadas pelo globo,
começamos a visualizar, assombrados, que tal infecção pelo novo
SARS-CoV-2 produzia não só grave
aflição broncopulmonar mas também um leque de acometimento

sistêmico com praticamente todos
os grandes sistemas fisiológicos
sendo envolvidos em sua sanha inflamatória. E a onda sísmica atinge
nossa costa há mais de um ano.
Constatado e confirmado nosso
temor inicial e chamados à guerra, marchamos com total dedicação
ao mister ao qual juramos comprometimento e ação ainda lá no nosso curso de Medicina. O enfrentamento ao novo agente patogênico
nos colocou naturalmente na linha
de frente do pelotão, juntamente a muitos outros colegas e toda
a cadeia profissional de especialistas da saúde que tão bem desempenharam e ainda desempenham com extrema empatia, além
da qualidade técnica e humana, o
seu papel augusto no cuidado e suporte à vida. Nossa expertise em
vias aéreas nos conduzia diuturnamente ao enfrentamento direto
da pandemia. Vírus novo, muita incerteza e desconhecimento iniciais.
Éramos bombardeados a todo instante por novos artigos científicos

Imagem: www.welingelichtekringen.nl

ANESTESIOLOGIA NA PANDEMIA
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numa espiral atordoante de empirismo e observação. Mas fomos
à luta. Mostramos a cara. Mostramos a Anestesiologia em toda a sua
exuberância e qualidade. Fomos, e
ainda somos, protagonistas no salvamento de muitas vidas assombradas que pediam mais ar para
respirar. Saímos do clichê mundial
de “médicos que botam o paciente pra dormir” para um outro patamar. Um outro patamar, sem sombra de dúvidas.
Tivemos que nos adaptar rapidamente aos novos tempos. Máscaras especiais que nunca tínhamos
usados e das quais nem sabíamos o
nome técnico. Escudos faciais, paramentos específicos para o corpo,
luvas e mais luvas, novas regras
ambientais com rigores na circulação do fluxo de ar das salas cirúrgicas, nova distribuição de equipes,
limitações na circulação de profissionais e corpo administrativo das
instituições hospitalares, a adaptação à telemedicina nas nossas consultas pré-anestésicas, nas camadas e mais camadas sobre nosso
corpo. Viramos quase astronautas
em um ambiente mercurial hostil.
Mas nossa qualidade se manteve à
prova continuamente. Nossas entidades associativas abraçaram o
momento de empenho e nos apoiaram com novas diretrizes e normatizações que nos embasaram
no novo palco em que atuávamos.
No chamado do colega da Unidade de Terapia Intensiva, no pedido
da enfermagem, na ajuda aos nossos próprios pares em momento de
desespero, no cuidado aos pacientes eletivos, na ajuda à obstetrícia
que tanto sofreu com um número
gigante de gestantes acometidas,
no suporte à oncologia e algologia,
na parceria com a administração e
gestão das unidades de saúde, na
parceria com as demais sociedades
de especialidades médicas e com
os Conselhos Regionais de Medicina e com nossos sindicatos médicos. Impossível elencar todo o

nosso papel agregador e resolutivo
da Anestesiologia ao longo desses
últimos doze meses. Aquele clichê
mundial citado logo acima com certeza teve sua implosão decretada.
Na sequência, surgiu outro desafio: o número de pacientes pelo
planeta acamados e assoberbados
pela forma grave da covid-19 que
o inusitado e assustador panorama
de falta de insumos para produção
de drogas sedativas e anestésicas
resolveu dar o ar de sua presença. Como muitos colegas que não
tinham treinamento específico tiveram que ser convocados ou mesmo se apresentado como voluntários, foi um desafio importante
adequar as quantidades ideais a
cada caso de drogas que mantivessem o suporte adequado de ventilação mecânica (hipnóticos, analgésicos, curares etc). Novamente
houve esse aprendizado empírico
pari passu com o surgimento dos
cenários diários. Atravessado esse
primeiro ano de pandemia, eis que
essa falta de insumos se mostra
mais uma vez como dado estressor
de nossa prática diária, tamanho o
porte da nova onda de infecção viral. Mas, com quase certeza, será
de menor monta por conta de toda
a bagagem adquirida e na melhoria
dos protocolos de produção mundial de nossas tão familiares drogas de uso diário.
No momento em que o Brasil vive um período desalentador
de piora dos números em todos os
aspectos estatísticos relacionados
à pandemia, tendo decorrido esse
tempo de doze meses de seu aparecimento em território nacional,
o que mais impacta e ainda nos
desnorteia enormemente é a total imprevisibilidade de evolução
clínica de cada paciente acometido pela infecção do novo coronavírus. Pacientes jovens e saudáveis muitas vezes evoluem de
forma violentamente agressiva e
letal, enquanto idosos ou adultos
acometidos de comorbidades sis-

“

Tivemos que nos adaptar
rapidamente aos novos
tempos. Máscaras
especiais que nunca
tínhamos usados e das
quais nem sabíamos o
nome técnico.”

têmicas sabidamente facilitadoras
à ação devastadora do novo coronavírus evoluem bem até a cura.
Essa imprevisibilidade torna os
cuidados preventivos fundamentais para toda a população brasileira e, por óbvia extensão, mundial.
Mesmo com a vacinação, será preciso manter os cuidados no sentido
da manutenção do uso de máscaras por um bom tempo ainda, até
que os ecossistemas que rodeiam
a todos, profissionais da saúde ou
não, mostrem-se menos ameaçadores. E nós, anestesiologistas, sigamos também todos esses cuidados
protetivos para que mantenhamos
nossa saúde física e mental sempre nos trilhos. Nossa locomotiva
não pode parar. A Anestesiologia
juntamente com todos os profissionais na linha de frente ao combate à pandemia é axial. Vamos em
frente.

Fabrício Tobias
Médico Anestesiologista
Membro do Conselho Fiscal
da COOPANEST-BA
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BANCOS DE SANGUE

Necessidade urgente de
adoção de Programas de
Gerenciamento do Sangue
do Paciente (PBM): o óbvio
que precisa ser dito
Nestes dias de pandemia, muitas notícias passaram diante dos
nossos olhos sem que tenhamos
prestado a atenção devida. Muitas manchetes clamaram: “Bancos
de sangue vivem pior situação da
pandemia, alertam especialistas”1,
“Queda na doação de sangue devido
à pandemia preocupa hemocentros,
Ministério da Saúde estima redução
de 15% a 20%”2.
Nesse contexto, a maioria dos
centros médicos adotou as tradicionais estratégias de convocar
doadores e até suspender cirurgias
eletivas para atender à demanda
solicitada frente a uma oferta reduzida. Apesar de parecer óbvio que,
numa conta corrente deficitária –
nesse caso, nos bancos de sangue –
em que a entrada não atende à saída dos produtos, poucos lembram
de adotar estratégias de redução do
consumo de sangue e componentes. Não teríamos nem tempo para
mencionar os riscos, complicações e
aumento da morbimortalidade relacionados às transfusões3,4.
Estamos falando sobre a urgente necessidade da adoção de
programas de Patient Blood Management – PBM (Gerenciamento de
Sangue do Paciente). PBM é definido como um conjunto de cuidados
com base em evidências para otimizar os resultados médicos e cirúrgicos dos pacientes, gerenciando e
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preservando clinicamente o sangue
do próprio paciente (www.ifpbm.
org). Em 2005, o professor James
Isbister, um hematologista australiano, introduziu o termo PBM pela
primeira vez, concluindo que o foco
da medicina deveria ser mudado
dos produtos sanguíneos para os
pacientes5.
O PBM ultrapassa o conceito
do uso apropriado de sangue do
doador e seus componentes, mas
visa antecipar e reduzir as indicações de transfusões de sangue por
abordar os fatores de risco modificáveis muito antes que as transfusões possam ser consideradas.
Para tanto, podemos listar 3 pilares estratégicos no PBM: 1) Otimizar a massa eritrocitária do paciente; 2) Minimizar o sangramento; 3)
Aproveitar e otimizar a resposta
fisiológica específica de pacientes
com anemia.
Para tal objetivo, Shander e colaboradores6 sugerem implementar
cinco recomendações:
1) Identificar, avaliar e tratar
a deficiência de ferro e a anemia
de pacientes clínicos e cirúrgicos
com agentes farmacológicos apropriados. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato
direcionado pela etiologia da anemia podem diminuir a indicação de
transfusão de sangue e melhorar

os desfechos do paciente6. A reposição adequada de ferro via oral
ou parenteral (venosa) combinada
com estímulo da eritropoiese com
Eritropoietina já se provaram útil
em evitar transfusões em cirurgias6, inclusive cardíacas7.
2) Identificar e tratar rapidamente coagulopatias ou uso de hemostáticos no perioperatório8. A
coagulopatia, que não é identificada e corrigida de imediato, pode
perpetuar um ciclo de sangramento, utilização de sangue e morbidade do paciente. O uso de agentes hemostáticos, como os selantes
de fibrina, reduz a perda sanguínea e as indicações de transfusão
de sangue. Agentes antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico, são
agentes farmacológicos amplamente disponíveis, baratos, altamente
eficazes e seguros que estabilizam
a formação de coágulos e reduzir o
sangramento6.
3) Usar todos os métodos eficazes de conservação de sangue em
pacientes clínicos e cirúrgicos. Segundo diretrizes da Associação de
Anestesistas da Inglaterra, o uso de
equipamento de recuperação intraoperatória de sangue (Cell Saver)
é recomendado quando se espera
reduzir a probabilidade de transfusão de sangue e/ou anemia pós-operatória grave. A hemodiluição
normovolêmica aguda (HNA) é uma
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outra opção que deve ser considerada individualmente para reduzir a
transfusão sanguínea9.
4) Monitorar cuidadosamente a
condição dos pacientes após a cirurgia e intervir rapidamente quanto a sangramentos inesperados6. Os
pacientes devem ser monitorados
constantemente quanto à presença de sangramentos para intervenção imediata. Quando há a suspeita de sangramento ou coagulopatia,
testes viscoelásticos da coagulação
como a tromboelastografia (TEG) e a
tromboelastometria rotacional (ROTEM) podem ser usados para a rápida identificação de anormalidades
da coagulação.
5) Informar e educar os médicos, pacientes e seus cuidadores sobre a importância do PBM. A publicação de evidências científicas de
alto nível é insuficiente para produzir mudanças na prática médica.
Entendimentos e crenças prévias
sobre a intervenção, rotina de condutas e protocolos, limitado acesso
ao conhecimento e informações e
tensão para a mudança são barreiras para adoção de PBM na rotina
dos serviços médicos.
Em uma pesquisa entre cirurgiões oncológicos americanos –
sendo a maioria docente de um
centro acadêmico e com mais de
10 anos de prática médica – sobre
conhecimento para as opções às

“

Nos programas de residência de anestesia e cirurgia
bem como na graduação médica, o tema transfusão de
sangue é superficialmente abordado, enquanto o tema
PBM sequer é mencionado.

transfusões de sangue, o resultado foi que apenas 8,2% dos cirurgiões incluem na rotina uma investigação de anemia pré-operatória.
A maioria dos cirurgiões raramente
ou nunca usa alternativas à transfusão. 91,8% não usam eritropoietina,
94,6% não usam ácido tranexâmico,
95,3% não usam transfusão de sangue autóloga. 72,3% dos cirurgiões
não usam Cell Saver para casos benignos e 90,4%, em casos malignos.
Essa realidade se reproduz
aqui em nosso meio. Mesmo que
reconheçamos que o melhor tratamento que podemos oferecer é
aquele em que não precisemos lançar mão de transfusões de sangue,
na prática da maioria dos serviços
de anestesia e cirurgia, pouca ou
nenhuma atenção é dada em medidas proativas para evitar as transfusões de sangue. Nos programas
de residência de anestesia e cirurgia bem como na graduação médica, o tema transfusão de sangue
é superficialmente abordado, enquanto o tema PBM sequer é mencionado. Quando avaliamos a abordagem dos nossos pacientes, no
máximo nos lembramos de alguns
desses itens quando um paciente,

muitas vezes por razão religiosa,
informa que não aceita transfusão
de sangue.
Fazendo uma honesta reflexão: não deveria ser a nossa prática rotineiramente adotar as melhores condutas? O que nos falta
para adotar na nossa rotina diária protocolos de PBM? Parece que
nem a escassez de sangue devido
à pandemia nos levou a pensar no
assunto.

Romilton Viana Machado
Cirurgião Torácico / Ambulatório de
Gerenciamento do Sangue – Hospital Santa
Isabel – Salvador/BA. Titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Torácica. Membro
da Society for the Advancement of Blood
Management – SABM
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CALENDÁRIO CIENTÍFICO

Lançamento do Calendário
de Eventos da SAEB 2021
Realizado em janeiro e pela primeira vez
em formato digital, a diretoria da SAEB se reuniu com os representantes da indústria para
a apresentação do Book de Eventos com o calendário científico para este ano com suas respectivas cotas de patrocínio. O encontro, que
contou com a presença da presidente da SAEB,
Dra. Liana Torres Azi, e do diretor científico, Dr.
Murilo Flores, tem o propósito de viabilizar um
melhor planejamento junto aos parceiros e, assim, uma melhor estruturação dos eventos. Na
oportunidade, foi lançada a 32º JORBA que terá
sua versão inédita 100% on-line, com duração
de um dia. O evento acontecerá em 16 de outubro, para marcar o Dia Mundial da Anestesia e
o Dia do Anestesiologista, com gratuidade para
os sócios adimplentes.

AGENDA SAEB 2021:
Seminários do Curso de Educação Continuada:
Manejo da dor aguda pós-operatória (realizado em abril)
Distúrbios perioperatórios da coagulação (realizado em
junho)
Anestesia ambulatorial (data a definir)
Qualidade e segurança em anestesia (data a definir)
Suporte Avançado de Vida em Anestesia – SAVA:
1ª edição: 20 e 21/11
2ª edição: 11 e 12/12
Solenidade de Encerramento dos Médicos em
Especialização
Janeiro/2022

COMUNICAÇÃO SAEB

SAEB apresenta
novo site
Mais bonito e mais interativo,
o novo site da SAEB proporciona
ao associado maior funcionalidade.
Além de ficar atualizado com as informações dos acontecimentos que
envolvem a especialidade, o sócio
terá acesso à agenda científica, ao
cadastro no sistema para pagamento de anuidade, acesso aos certificados, publicações e revista Bahianest e será possível acompanhar os
parceiros do Clube de Benefícios
SAEB/COOPANEST-BA.
Além de uma plataforma mais
engajada e adequada aos diversos
formatos digitais, o diferencial do
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projeto está na construção do banco de dados próprio, o que facilitará a dinâmica do trabalho financeiro e de secretaria, como afirma a
presidente da SAEB, Dra. Liana Torres Azi. “Há tempos, a SAEB desejava adquirir um sistema para melhor gestão da instituição e melhor
comodidade para os sócios. Convidamos todos os sócios a visitar o
site e a atualizar os seus dados para
que tenham acesso às novidades
proporcionadas pelo novo sistema,
como a impressão da declaração de
sócio, inscrições em eventos, emissão de boletos, dentre outros.”
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BENEFÍCIOS

SAEB apresenta o Clube de
Benefícios SAEB/COOPANEST-BA
Além das atividades de cunho
científico, a SAEB também tem
como objetivo promover e incentivar o autocuidado e o bem-estar
dos seus associados. Por isso, está
lançando o Cartão de Benefícios
SAEB/COOPANEST-BA, por meio
de parcerias com empresas públicas e privadas que ofereçam bens
e serviços diferenciados com condições especiais de contratação.

Conheça as empresas que já fazem parte do
Clube de Benefícios SAEB/COOPANEST-BA

“Esse projeto, criado pela Diretoria de Comunicação da SAEB,
é uma inovação que visa aumentar a percepção de valor do associado SAEB por meio de benefícios como descontos ou condições
especiais, pois é importante para
a Diretoria que o sócio se sinta
prestigiado e valorizado. O Clube de Benefícios SAEB/COOPANEST-BA é composto por diversos parceiros em quatro pilares:
EDUCAÇÃO, SAÚDE E BEM-ESTAR,
ALIMENTAÇÃO e UTILIDADES. Está
sendo uma alegria poder colocar
esse projeto em prática”, explica
a presidente da SAEB, Dra. Liana
Torres Azi.
De acordo com o Dr. Sammer
Victor, a ideia surgiu com o intuito de proporcionar aos associados
acesso, de forma personalizada, a
serviços de qualidade. “Estamos
sempre buscando o melhor para a
família SAEB. O objetivo do projeto é aproximar o fornecedor de
um grande produto/serviço dos
nossos associados, proporcionando uma relação sólida e longeva.
Buscamos parcerias baseadas em
qualidade, honestidade e vontade de crescer, em que o respeito
e o cumprimento das regras sejam a base da relação. Todos os

Visite o site SAEB
para saber mais
sobre os nossos
parceiros.
www.saeb.org.br

nossos parceiros foram escolhidos sob rígidos critérios, como
se fossem escolhidos para nós
mesmos da comissão. Realizamos
também uma pesquisa com os sócios para termos noção do perfil.

Esperamos que esse projeto cresça, multiplique-se e não paremos
de buscar novos parceiros à altura da nossa sociedade”, destacou
o membro da diretoria de comunicação.
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Precisa caber a alguém
a responsabilidade de
fiscalização das rotinas
criadas em respeito à LGPD
É contraditória a relação entre
as estruturas internas de compliance e a forma como terceiros que
prestam serviços de Encarregados
de Dados e Adequação à LGPD por
vezes têm interpretado a responsabilidade interna de fiscalizar o cumprimento das rotinas decorrentes
da própria LGPD.
É comum que análises de gap
estejam sendo feitas criteriosamente, normas internas estejam sendo
bem construídas, cronogramas de
adequação estejam absolutamente
detalhados e discutidos, mas, mesmo nas organizações mais bem intencionadas, o problema de eximir-se à responsabilidade de fiscalizar
as rotinas continua a existir.
A dificuldade em aproximar a
proteção de dados de um sistema de
controle com roles and responsibilities começa na tradicional antecipação de treinamento da equipe, como
se sensibilizações iniciais pudessem
ser confundidas com treinamentos.
A seguir, na maioria das vezes,
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procede-se a antecipação do ajuste
de websites que as empresas precisam realizar o quanto antes para
proporcionar uma fachada de conformidade em face da proximidade
da entrada em vigor das sanções da
LGPD, incluindo Avisos de Privacidade incompletos e por vezes contraditórios com o desenvolvimento do
risk assessment e da política de segurança de dados necessária.
Ainda que se possa, desde o
início dos trabalhos de adequação,
ajustar o website para a anuência
quanto a cookies, no tocante ao aviso de privacidade, as diretrizes de
não compartilhamento de dados, as
práticas de segurança e os formulários para exercício dos direitos são
todos temas cuja forma de regulação
e atuação decorrerá do risk assessment e da Política de Segurança da
Informação – PSI. Não se pode generalizar e atropelar essas medidas.
Apenas quando se tem a PSI finalizada, pressuposto inerente ao
início dos treinamentos (ocasiões

essas diversas e posteriores aos
kick offs de sensibilização inicial),
valerá a pena inserir no website da
empresa em adequação todas as informações públicas a respeito dos
esforços de LGPD, tais como fotos
de treinamentos, a própria PSI e demais medidas.
Ocorre que, a essa altura, tem
sido comum a equipe de adequação
se deparar com a realidade de um
Encarregado de Dados ou Data Protection Officer – DPO externo que,
especialmente dentro da realidade de mercado dos DPO externos,
comprometer-se-á essencialmente
como um mentor de dados. Irá reagir como um relações públicas junto
aos titulares, interagir com a ANPD,
orientar funcionários, mas – e aí
revela-se o problema – não como
alguém que terá a proatividade de
fiscalizar as rotinas criadas.
Essa realidade, de um Encarregado de Dados terceirizado que não fiscaliza a própria LGPD, decorre de uma
interpretação literal do art. 41 da nos-

Imagem: www.brainly.com.br
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sa LGPD, absolutamente discrepante
da lógica decorrente dos sistemas de
controle da conformidade, como demonstra o art. 39, I, “b” da GDPR.
Fiscalizar as rotinas toma tempo, atenção e responsabilidade. Mas
não faz sentido orientar funcionários sem fiscalizá-los. A quem deve
caber essa tarefa, então? E como se
denomina a função desse alguém?
A verdade é que em um sistema de compliance substancial, roles
and responsibilities, o DPO é pessoalmente responsável pela execução tanto da orientação quanto do
cumprimento das rotinas de controle. As funções de um DPO vão além
daquilo que tem sido sugerido nas
políticas elaboradas por boa parte
dos Encarregados de Dados terceirizados no Brasil.
Mais do que atender os titulares, receber reclamações e orientar
funcionários, num âmbito de governança e em razão da estrutura de
trabalho inerente à LGPD, o DPO
deve fiscalizar, no dia a dia, com a
maior frequência possível, o cumprimento da LGPD e o respeito das
rotinas criadas para essa finalidade, a teor do inciso IV do parágrafo segundo do art. 41 da LGPD, bem
como do art. 39, I, “b” da GDPR.
Isso significa que: 1) executam-se tais funções diretamente; ou 2)
coloca-se uma equipe da empresa
do DPO para executá-las; ou 3) coloca-se uma equipe da contratante
em adequação para executá-las (hipótese em que poderá ter risco trabalhista, pois haverá funcionários
seus recebendo ordens do DPO terceirizado). O fato é que não se pode
confundir um DPO com um consultor ou um mero mentor de segurança de dados.
Por outro lado, num ambiente
de governança (indispensável se a
organização deseja construir efetivo compliance de dados), a responsabilidade de construção da política

“

Não se pode interpretar o sistema jurídico isoladamente
nem literalmente, sob pena de as conclusões não se
sustentarem em face de um debate mais atento.”

de segurança da informação não é
do DPO, mas sim do Comitê de Dados.
A afirmação mais comum dos
DPO que atuam no mercado a esse
respeito tem sido a seguinte: não
encontrei na legislação onde está
explícito que a “fiscalização do
cumprimento da LGPD” seja uma
atribuição do DPO.
O fato entretanto é que, numa
organização em compliance substancial, é basilar a ideia de que não
existe o dever de orientar condutas e rotinas sem o dever de fiscalizar se tais condutas e rotinas estão
sendo cumpridas. Isso é inerente à
ideia de controle padronizada pelo
COSO. Chama-se de roles and responsibilities. Diversos são os estudos sobre o tema1.
Não se pode interpretar o sistema jurídico isoladamente nem literalmente, sob pena de as conclusões não se sustentarem em face de
um debate mais atento.
A construção do compliance é
a construção de um programa de
integridade. É imprescindível que,
desde cedo, deixe-se claro o(s)
responsável(is) pela função de fiscalizar e que se respeite a sua autoridade de fiscalização. Isso fica claro pelo inc. IX do art. 42 do Decreto
n.º 8420/15 (uma das normas-base
de operacionalização do compliance no Brasil, no que tange a atos fiscalizados pela administração pública, tais como a adequação à LGPD).
É importante ficar claro, ainda,
que ser responsável pela fiscalização das rotinas não é o mesmo que
dizer que esse profissional é responsável por eventuais vazamentos. São responsabilidades diferen-

tes. Uma é de meio, e outra é de fim.
Mas fica evidenciada, de qualquer forma, a necessidade de indicação de um responsável pela fiscalização. Isso especialmente em
decorrência da combinação de estruturas de compliance que por vezes as organizações adotam quando objetivam maior eficiência ao
seu processo de adequação, dado o
inc. IV do parágrafo segundo do art.
41 da LGPD. Veja-se que o art. 39, I,
“b” da GDPR vai exatamente nesse
mesmo sentido.
Não faz sentido, enfim, criarmos
normas sem sanção. Não há norma
efetiva sem cogência. É importante
que se atente para qual interesse
se está atendendo, para que não se
interprete literal e isoladamente o
sistema jurídico ao comparar o art.
41, parágrafo segundo, inciso IV da
LGPD ao art. 39, I “b” da GDPR. Esse
interesse não está de acordo com a
intenção das empresas brasileiras
que desejem se adequar da maneira
mais eficaz à própria LGPD.

Eduardo Lamy
Assessor Jurídico da FEBRACAN

1 Citar o estudo

29

bahianest

Anestesiologistas
baianos se mobilizam
em campanha solidária
A Mansão do Caminho foi a instituição escolhida
para receber os donativos entregues
A entrega das 3 toneladas de alimentos aconteceu no dia 29/07, na
sede da Mansão do Caminho, com
a presença do presidente e do vice-presidente da Cooperativa dos
Médicos Anestesiologistas da Bahia (COOPANEST-BA), Carlos Eduardo Araujo e Aurino Gusmão, além
do vice-presidente da Sociedade
de Anestesiologia da Bahia (SAEB),
Márcio Henrique Barbosa. Eles foram recepcionados pelo Diretor do
Departamento de Saúde da instituição, o obstetra José Carlos Gaspar,
que apresentou as instalações onde
são desenvolvidos os trabalhos do
Centro de Parto Normal Marieta de
Souza Pereira. A maternidade, idealizada e concretizada por Divaldo
Franco, realiza 70 partos normais
por mês e um total, desde sua inauguração, em 26 de agosto de 2011, de
quase 6 mil partos dentro dos princípios da humanização do parto e nascimento.
Empresas e instituições têm despertado para seu papel social desde
que o mundo passou a enfrentar as
consequências sociais e econômicas
da pandemia. Sem emprego e com
a redução da renda, muitas famílias
estão desassistidas e a fome passou
a ser uma presença constante. De
acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no
Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede
Penssan), nos últimos meses do ano
passado, 19 milhões de brasileiros
passaram fome e mais da metade
dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar.

30

Esses foram os aspectos motivadores da iniciativa que faz parte do
projeto COOPANEST Solidária, criado
em 2010, uma forma de desenvolver ações voltadas para a sociedade, como explica Dr. Carlos Eduardo
Araujo: “como médicos e representantes de uma categoria tão atuante em nosso estado, precisamos dar
também a nossa contribuição social.
A escolha da Mansão do Caminho
dá-se pelo compromisso, seriedade
e senso de humanidade de um trabalho que acontece há décadas. É
uma grande satisfação poder contribuir com uma instituição que transforma vidas”.
O vice-presidente da cooperativa ressalta a importância de atos de
solidariedade que o momento exige. “Não podemos nos furtar de dar
a nossa contribuição à sociedade,
além de cumprir a nossa missão de
atender os nossos pacientes. Em um
momento tão difícil, não basta sanar
a dor física mas também cuidar das
necessidades básicas das pessoas.
Muito ainda temos o que fazer, essa
campanha não pode parar”, destaca
Dr. Aurino Gusmão.
Para a presidente da SAEB, Liana
Torres Azi, que não esteve presente
na entrega por causa das atividades
cirúrgicas, o processo de construção
de uma sociedade mais humana depende também de pequenas ações
individuais. “Doar é muito gratificante, constrói pontes entre as partes e
nos mostra um novo olhar sobre o
mundo. Esperamos que as famílias
beneficiadas sintam o carinho com
que o material foi preparado e que
os alimentos tragam um pouco de

Fotos: Valter Andrade

acolhimento durante esse período
de tantos desafios. Campanhas como
essa são importantes para tentar trazer um pouco mais de conforto aos
que necessitam e para servir como
incentivo para que outras instituições contribuam”.
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A MANSÃO DO CAMINHO

Construída numa área de 78.000
metros quadrados, no bairro de Pau
da Lima, a Mansão do Caminho atua
nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, desde 1952, atendendo a comunidade carente, somando
cerca de 5 mil pessoas assistidas diariamente. Cada mobilização de ajuda
tem um papel importante para a continuidade do propósito da instituição,
de acordo com Dr. Gaspar. “Para nós,

essa iniciativa representa muito. A
Mansão distribui mensalmente 420
cestas básicas, essa doação que recebemos hoje nos ajudará a garantir a
alimentação dessas famílias. Além do
benefício objetivo de termos os itens
disponíveis, a ação traz um exemplo
de doação ao próximo. É preciso cultivar atitudes voltadas para o bem,
e os exemplos servem de estímulos
para que outras instituições se sintam
tocadas a ajudar. É preciso que grandes empresários, grandes empresas
coloquem dentro do seu perfil uma
forma de ajudar a quem precisa. O
que não falta é gente necessitada em
nosso país.”
Encantado com o trabalho da instituição, o Dr. Márcio Henrique Bar-

bosa ressalta a importância da ação.
“Confesso que, a despeito de conhecer a envergadura do líder Espiritual
Divaldo Franco e, por conseguinte,
imaginar o alcance dos seus projetos,
fiquei deveras impressionado pela
grandeza da entrega. É muito zelo e
cuidado com os detalhes, muita gente
fazendo trabalho voluntário. Enfim,
fomos testemunhas oculares de um
espetáculo humano que transforma
vidas e realidades. Vale à pena fazer
uma visita e aprender, na prática, o
significado de empatia e solidariedade. Obrigado à COOPANEST e à SAEB
por essa oportunidade.”
Assessoria de Imprensa
Cinthya Brandão
DRT-BA 2397

DESAFIOS

A COOPANEST-BA em
tempos da pandemia da covid-19
A história mostra que, ciclicamente, a humanidade tem crises de
diversas origens. É muito fácil lembrar da gripe espanhola, dos tsunamis, de Pompeia etc. Em todas as
situações, a superação tem sido a
marca do ser humano.
Na Cooperativa dos Médicos
Anestesiologistas da Bahia, não
tem sido diferente. Muitas famílias
dependem do trabalho da COOPANEST-BA e, durante a pandemia,
muitos foram os desafios.
O primeiro foi o de manter
as atividades laborais, tendo que
obedecer às novas regras de afastamento social, máscara e álcool
gel. Bem como as intervenções
dos gestores públicos, impedindo o
funcionamento de qualquer tipo de
possível aglomeração.
O segundo foi conviver com a
dor das baixas, que muito tem nos
maltratado e todos choramos as
perdas que, com o tempo, só tem
se avolumado.

O terceiro foi a redução da receita, por causa da diminuição do
faturamento. Foi um grande desafio adequar a realidade de menor
produção e aumento de custeio por
conta da pandemia.
O quarto e maior desafio foi a
readequação dos pleitos dos parceiros. Negociações muito duras, glosas sistemáticas inexplicáveis, ilícitos que precisavam ser enfrentados
e outros mais. Independentemente
disso, o velho ditado “mar calmo
não faz bom marinheiro” se fez presente. A unidade da cooperativa, a
união dos médicos cooperados e a
dedicação dos nossos colaboradores, como sempre, facilitaram o nosso trabalho e têm viabilizado a manutenção da nossa existência.
Por fim, no dia 30/7/21, a Sociedade de Anestesia do Estado da
Bahia – SAEB e a COOPANEST-BA,
de mãos dadas, como almas gêmeas, fizeram uma doação de cestas básicas à Mansão do Caminho,

entidade de atendimento à população carente, digna e com trabalho
espetacular.
O que temos para oferecer é
isto: trabalho, carinho e dedicação.
Esse é o nosso propósito. Essa é a
nossa missão.

Jedson Nascimento
Secretário-geral da COOPANEST-BA
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