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I Simpósio  do Triplo StentcENDOVASCULAR
Confira tudo sobre o primeiro simpósio realizado na Braile Biomédica!
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Caros colaboradores,

Nessa edição do A Semana contaremos a vocês, com muita alegria e entusiasmo, tudo sobre o 
nosso primeiro Simpósio cENDOVASCULAR do Triplo Stent. 
Tivemos aqui reunidos durante dois dias, grandes profissionais da medicina, para 
apresentações de palestras, troca de experiências e muito aprendizado.
O Simpósio contou com uma programação extensa e muito bem elaborada com o intuito de 
captar o interesse de todos e eu fui convidada a dar início a esse evento, que muito temos que 
nos orgulhar.
Leiam abaixo meu discurso e saibam tudo sobre o evento, por meio das palavras do meu pai, 
um dos organizadores e facilitadores para a realização desse simpósio sensacional.

Apresentamos a você, com muito orgulho

Ótima semana a todos!
Boa leitura!

SIMPÓSIO cENDOVASCULAR DO TRIPLO STENT

“É com imensa alegria e emoção que dou-lhes as boas-vindas ao 1º Simpósio 
cENDOVASCULAR do Triplo Stent.

O dia de hoje marca definitivamente a realização de um sonho. O sonho de nossos 
fundadores, meus pais, professor doutor Domingo Braile e professora doutora 
Maria Cecília Braile. O sonho de fazer dessa empresa um centro de produção e 

construção do conhecimento.
Hoje, ...porque vocês estão aqui, este sonho tornou-se realidade. A Braile 

Biomédica não é mais apenas uma indústria, uma mera fábrica de produtos. Não, 
isso ficou para trás. A partir de hoje nossa empresa transforma-se naquilo que 

sempre foi, naquilo que está em seu DNA, naquilo que é seu destino último e sua 
verdadeira missão: hoje somos uma escola, uma academia.

Temos tudo aqui, aqui hoje todos somos alunos, somos professores, temos teses, 
experimentos e experiências a compartilhar.

E isso é motivo de imensa felicidade para todos nós.
Que este seja o primeiro de muitos e muitos simpósios, encontros, congressos que 

aqui teremos.
Obrigada professor doutor Guilherme Pitta e brilhantes alunos por nos 

proporcionarem este dia.
Encerro com uma pergunta feita pelo grande educador Rubem Alves:

"O que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro?
É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim 

aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele 
desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de 

jardins."
Sejam bem-vindos!”
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Diário da Região, o de 2015 22 de Novembr

Há quase 60 anos uma estrela brilhou no 
firmamento e o destino juntou-nos como 
calouros da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.
Éramos 80 jovens, na realidade muito jovens, 
e imaturos, em nossos 17-18 anos, porém 
cheios de energia em combustão, ansiosos 
para viver cada uma das maravilhosas 
verdades que só a Medicina poderia nos 
oferecer. 
A partir de então unidos pelo destino, 
convivemos intensamente, naquele ambiente 
de desafios e conquistas, que pouco a pouco 
moldaram nossos conhecimentos e nosso 
caráter.
Os seis anos passaram céleres, imersos nas 48 
disciplinas que caracterizam nosso curso, 
desde as matérias básicas, até aquelas 
clínicas, assegurando-nos a oportunidade do 
Internato e da Residência, mantendo-nos 
juntos por mais um tempo, embora separados 
de acordo com especialidade escolhida, mas 
sempre unidos pelo mesmo ideal.
O destino, mais uma vez, marcou a vida de 
cada um de nós. 
Muitos se dedicaram com brilhantismo à área 
acadêmica e de pesquisa, outros foram 
médicos que modificaram os ambientes por 
onde passaram, exercendo Medicina de 
Homens e Almas, como São Lucas, nosso 
Padroeiro, tão bem descrito por Taylor 
Caldwell.
Ao longo da vida recebemos elogios e críticas, 
erramos e acertamos centenas de vezes, 
curamos muitos, aliviamos as dores de tantos 
outros..., mas sempre o fizemos com muito 
amor.
Praticamos o sacerdócio do qual nunca nos 
distanciamos e, que somente a morte foi e é 
capaz de interromper. 
Escrevo esta crônica sob o impacto do 
falecimento de mais um querido companheiro 

desta jornada. 
Desde o vínculo indelével dos 
80 condiscípulos desta saga, 
restam agora, menos da 
metade deles!

Quanta saudade...o tempo é inexorável e 
impiedoso. Parece que foi ontem que 
começamos nossa caminhada de toda a vida. 
Passou tão depressa... queria que durasse 
mais.
Partiu para o infinito, mais um colega que, 
tendo terminado seu labor aqui, foi chamado a 
exercer seu mister em uma nova dimensão. 
Nas sábias palavras de São Francisco de Assis:  
"É morrendo que nascemos para a Vida 
Eterna", mas mesmo assim fico triste.
Conformo-me, contudo, lendo o poema de 
Santo Agostinho:
“A morte não é nada. / Eu somente passei para 
o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são 
vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei 
sendo. / Me deem o nome que vocês sempre 
me deram, falem comigo como vocês sempre 
fizeram. / Vocês continuam vivendo no mundo 
das criaturas, eu estou vivendo no mundo do 
Criador. / Não utilizem um tom solene ou 
triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir 
juntos. / Rezem, sorriam, pensem em mim. 
Rezem por mim. / Que meu nome seja 
pronunciado como sempre foi, sem ênfase de 
nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra 
ou tristeza. / A vida significa tudo o que ela 
sempre significou, o fio não foi cortado. 
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, 
agora que estou apenas fora de suas vistas? / 
Eu não estou longe, apenas estou do outro 
lado do Caminho...Você que aí ficou, siga em 
frente, a vida continua, linda e bela como 
sempre foi”.
Assim é a vida, cumprida a nossa missão, 
temos que manter a FÉ, como disse o Apóstolo 
Paulo na segunda carta a Timóteo:
“Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a FÉ”.

ARTIGO

ÉRAMOS OITENTA...



Durante os dias 27 e 28 de Novembro foi realizado na Braile Biomédica o I Simpósio cENDOVASCULAR 
do Triplo Stent, com o objetivo de apresentar e discutir técnicas e tecnologias para o tratamento das 
doenças da aorta.
O evento contou com uma série de palestras e mesas-temáticas, nas quais muitas informações e 
conhecimentos foram difundidos pelos palestrantes e especialistas para cerca de 60 participantes.
Sem dúvida, o primeiro Simpósio cENDOVASCULAR foi uma excelente oportunidade para troca de 
experiências, aperfeiçoamento profissional e conhecimento científico das tendências e práticas de 
excelência no tratamento endovascular de doenças da aorta.
Confira mais detalhes sobre o Simpósio pelas palavras do Prof. Dr. Domingo M. Braile, um dos 
organizadores e responsáveis pelo evento.

I Simpósio  do Triplo StentcENDOVASCULAR
Primeiro simpósio realizado na Braile Biomédica já é um sucesso

EM DESTAQUE
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Prezados amigos,
Foi com grande prazer, que a Braile Biomédica, 
v i u  n a s c e r  e  s e d i o u  o  I  S i m p ó s i o 
cENDOVASCULAR, sob a batuta do incansável 
Prof. Guilherme Pitta e do brilhante Prof. Aldemar 
Araújo Castro, contando com o entusiasmo de 
uma maravilhosa equipe multidisciplinar.
Ficamos reunidos durante dois dias de total 
imersão, em um assunto apaixonante, que 
desafia a nossa inteligência, buscando subsídios 
para o desenvolvimento de técnicas avançadas 
no tratamento de Aneurismas e Dissecções da 
Aorta.
Estas doenças vêm desafiando Médicos, 
Engenheiros, Biólogos, Matemáticos, Físicos e 
muitos mais, para entender seus mecanismos de 
origem, suas complicações e seus eventos fatais, 
que retiram da vida pacientes idosos e também 
jovens em plena fase produtiva de suas 
existências. 
Os aneurismas e dissecções tem causas 
multivariadas, originados por problemas 
congênitos, muitas vezes hereditários, doenças 
autoimunes, hipertensão, traumatismos etc. do 

que decorre a dificuldade de entender 
completamente sua patologia.
Uma plêiade de especialistas apresentou os 
trabalhos em andamento e aqueles já 
concluídos, jogando luz sobre este tema, 
abordando não só nas suas causas, como 
também os tratamentos menos invasivos 
capazes de salvar vidas condenadas à morte ou 
a invalidez, pela ausência de uma intervenção 
adequada.
O tratamento cirúrgico, atuando diretamente 
nos segmentos afetados, só é realizado em 
poucos centros, altamente especializados, 
trazendo em seu bojo alta mortalidade e por 
vezes complicações indesejadas, como a temida 
paraplegia.
Com discussões muito produtivas, as conquistas 
das ciências, tanto teóricas, como aplicadas 
foram debatidas por colegas de todo o Brasil, 
elevando o nível de conhecimentos dentro de 
uma Estrutura Fabril, do que me consta, pela 
primeira vez no Brasil.
Este t ipo de abordagem sempre soou 
inconveniente para delinear os tratamentos 
M é d i c o - C i r ú r g i c o s ,  m e s m o  a q u e l e s 
dependentes de alta incorporação tecnológica, 
pois, tais cursos e a própria pesquisa, sempre 
estiveram confinadas às áreas puramente 
acadêmicas.
O mundo tem tido grandes mudanças, pelas 
oportunidades de aumento dos conhecimentos 
globalizados pela Internet e outras mídias. 
Novas profissões nunca imaginadas foram 
criadas, impostas pelas demandas tecnológicas.
Para que um País se mantenha atualizado, 
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obrigatoriamente deverá tr i lhar novos 
c a m i n h o s ,  u m a  v e r d a d e  i m i n e n t e 
principalmente àqueles menos desenvolvidos, 
onde faltam recursos humanos e materiais para 
acompanhar os avanços do primeiro mundo.
Incorporando estas ideias na área da medicina, 
esta atitude é indispensável para viabilizar 
exames e tratamentos médico-cirúrgicos 
compatíveis com o “Estado da Arte” vigente.
Nas nações líderes em pesquisas e patentes, a 
maior parte dos Mestres e Doutores, trabalham 
nas Indústrias, o que não acontece no Brasil, 
onde a maior parte dos cientistas dedicam-se 
integralmente às Universidades. 
A principal finalidade da Universidade, é a 
formação de profissionais bem preparados, além 
de professores e pesquisadores, aptos a 
desenvolver pesquisas básicas e de alto impacto 
científico, criando um ambiente desafiante 
dentro dos melhores conhecimentos, formando 
uma base sólida nas matérias fundamentais, 
como Matemática, Física, Química, Biologia e 
suas vertentes.  
Para que possamos transformar rapidamente 
c o n h e c i m e n t o s  e m  e q u i p a m e n t o s 
indispensáveis para o País e também para a 
exportação, é necessário que tenhamos mais 

EM DESTAQUE

Prof. Dr. Domingo M. Braile

Pós-Graduados nas Indústrias, tornando-as 
competitivas a nível internacional, como acontece 
com os EUA, Alemanha, Coréia, Japão etc.
Somente competindo internacionalmente, em 
igualdade de condições e resultados o setor 
produtivo poderá aumentar o valor agregado aos 
produtos, aumentando os empregos, melhorando 
remuneração dos trabalhadores, criando um 
círculo virtuoso de progresso, que se contrapõe ao 
círculo vicioso da pobreza, ao qual estamos há 
muito tempo condenados.  
Já estamos todos ansiosos, esperando o  II 
Simpósio cENDOVASCULAR, a ser realizado 
novamente na Braile Biomédica, em julho de 
2016.
Criando uma nova maneira de alavancar a 
pesquisa e o progresso da nação.
Até lá continuaremos a desenvolver os trabalhos 
que impactam positivamente na vida dos nossos 
pacientes e estaremos desenvolvendo as bases 
pa ra  a  imp l an t a ção  de  um  Mes t rado 
Profissionalizante, dentro da Indústria, um novo 
paradigma!
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A Braile Biomédica esteve presente no I 
Transcatheter Club, realizado durante os dias 
28 e 29 de Novembro, no Hotel Grand Mercure 
em São Paulo, sendo uma das patrocinadoras.
O I Transcateter Club é um encontro entre 
especialistas em intervenções cardíacas 
estruturais, como cirurgiões cardiovasculares, 
hemodinamic istas,  anestes io log istas, 
ecocardiografistas, cardiologistas clínicos, 
radiologistas intervencionistas, residentes, 
enfermeiros e alunos que tem objetivo de 
discutir e apresentar projetos e soluções 
àqueles que se interessam na tecnologia de 
tratamento das doenças estruturais do coração 
com ênfase na válvula aórtica.
O evento busca abranger todos os aspectos do 
tratamento, desde a indicação até a avaliação 
pós implante e discussão de casos clínicos.
Para o I Transcatheter Club, foram convidados 
palestrantes nacionais e internacionais, com 
grande experiência no assunto. Entre eles, o 

EM CENA

Diretor de Produtos da Braile Biomédica, que 
ministrou a palestra sobre o desenvolvimento 
de válvula transcateter para mitral nativa e 
sobre testes de performance da Inovare. Além 
da palestra, foi realizado o Hands On com a 
Válvula transcateter.
Representando a Braile Biomédica, estiveram 
presentes no evento os colaboradores Ana Luiza 
e Anderson Eves (Suporte Técnico), Guilherme 
Agreli (Produtos), Fabiano Mascarenhas, Thiago 
Dias e Maria Laura Molina (Comercial).

I TRANSCATHETER CLUB - DIDATIC MEETING

Guilherme Agreli 
durante apresentação

Dr. Luiz Fernando 
Kubrusly, Dr. Diego 
Gaia, Dr. Honório 
Palma, Guilherme 
Agreli, Maria Laura, 
Fabiano Mascarenhas e 
Thiago Dias. 

Fabiano Mascarenhas, 
Anderson Eves, Ana Luiza 
e Guilherme Agreli

Durante os dias 20 e 21 de Novembro, representaram a 
Braile Biomédica no AATS Cardiovascular Valve 
Symposium, Rafael Braile, Dr. Domingo Braile e Guilherme 
Agreli.
O Cardiovascular Valve Symposium é o Simpósio mais 
completo sobre doença valvar cardíaca do mundo e foi 
trazido ao Brasil pela primeira vez este ano pela American 
Associationof Toracic Surgery (AATS).
O evento aconteceu no Hotel Renaissance Marriott, em São 
Paulo.
Foram reunidos os melhores especialistas e palestrantes 
nacionais e internacionais com o objetivo de atualizar as 
técnicas a fim de mudar o diagnóstico e o tratamento da 
doença valvar cardíaca.

BRAILE NO AATS CARDIOVASCULAR VALVE SYMPOSIUM



Patrícia e Rafael Braile participaram, em 18 de 
Novembro do Heart Team da Santa Casa de 
Porto Alegre. Trata-se de uma reunião que visa 
a discussão de casos clínicos/cirúrgicos 
interessantes, a cooperação em busca da 
melhor conduta para o paciente e a troca de 
experiências entre profissionais da área da 
saúde e demais áreas.
Além dos representantes da empresa Patrícia e 
Rafael Braile, estavam presentes no encontro a 
representante de vendas da Braile Biomédica 
Patricia Stona, as enfermeiras do Hospital 
Bruna Jacobus, Andréia Antunes e Deise 
Graziolli e o enfermeiro Alvaro Rosler, Dr. 
Fernando Lucchese e o economista e colunista 
da revista Veja, Claudio de Moura Castro. 

EM CENA REUNIÃO HEART TEAM 

HEART TEAM
Baseia-se numa equipe multidisciplinar, 
composta por profissionais da saúde e demais 
áreas que visam a discussão das variadas 
formas de tratamento frente às novas 
descobertas da área.

Nessa semana recebemos alguns livros da Coleção Itaú 
Criança do Banco Itaú. Os livros foram sorteados para os 
filhos dos colaboradores da empresa. 
O Banco Itaú desenvolve esta ação tão especial para dar 
acesso à leitura a população, 

disponibilizando muitos exemplares 
aos pais interessados, que podem entrar no site do 
banco e solicitar os livros de forma gratuita e a Braile 
Biomédica apoia e agradece por poder beneficiar seus 
colaboradores através desta iniciativa.
Confira quem foram os sorteados:
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Na manhã do dia 23 de Novembro alguns 
colaboradores da Braile Biomédica receberam um 
treinamento, ministrado pela cardiologista Dra. 
Valéria Braile a respeito de válvulas transcateter.
O objetivo do treinamento foi levar mais 
informações sobre os produtos e suas aplicações à 
equipe técnica e comercial da Braile Biomédica, 
minimizando as dúvidas, a fim de atender cada 
vez melhor e com mais qualidade os clientes. 

TREINAMENTO: VÁLVULAS TRANSCATETER

SORTEIO – COLEÇÃO ITAÚ CRIANÇA

João Pedro, filho da 
colaboradora Jaqueline 

(Descartáveis)

Rayane, filha da 
colaboradora 

Daniela (SESMT)

Dra. Patricia Braile, Dr. Lucchese e Patricia Stona

Rafael Braile, 
Claudio de 

Moura, Patricia 
Braile e Dr. 
Lucchese
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04 a 22 de Dezembro de 2015

Rogério de Oliveira  
Serviços Gerais - 04 

Jéssica Fontanelli  
Biológica - 06

Rosimeire Santos  
Descartáveis - 09

Joice da Silva  
Biológica - 15 

Alex Sandro dos Santos  
Descartáveis - 16 

André Fernandes  
Descartáveis - 22 

Tatiane Queila  
Endovascular - 05

Isadora Gomes  
 Licitação - 09 

Thiago da Silva  
Descartáveis - 13 

Tiago Amorim  
Descartáveis - 15

Luzinanda Rocha  
Soluções  - 17 

Roseli de Sousa  
Faturamento - 04 

Vinicius Ladeia  
Lab. Testes Ensaios - 07 

Antônio Laércio  
Usinagem - 13 

Dra. Maria Cecília Braile  
Conselho de Adm. - 15

Rafael Damim  
Eletromédicos - 16 

Maria Luiza Hernandes  
Sup. Comercial - 22

EM CENA

Recebemos nos dias 24 e 25 de Novembro a 
visita dos alunos do curso de Perfusão do Incor. 
Todos conheceram a empresa, participaram do 
"Hands On de Intercorrências com o 
Oxigenador" e assistiram à apresentação sobre 
a História da Cirurgia Cardíaca, realizada pelo 
Prof. Dr. Domingo Braile.

Dia 25 de Novembro recebemos a visita de 
alguns representantes do Convênio Dona 
Balbina Saúde. Todos foram acompanhados 
pelos gerentes Rosana Bianchi e Henrique Mello 
durante o 'tour' pela empresa.

No dia 27 de Novembro, recebemos na Braile 
Biomédica nossos distribuidores Gabriel e 
Livia, representando a empresa Biocath de São 
Paulo.
Eles vieram a empresa para uma reunião de 
negócios.

VISITAS
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