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Caros colaboradores, 
Na matéria "Em Destaque" desta edição de 
"A SEMANA" vocês conhecerão a 17ª edição  
da Caravana da Cidadania 2014. 
A presidente do CMEE (Conselho da Mulher 
Empresária e Empreendedora) da Acirp, 
Heloísa Vilela Curti, assim escreveu ao falar 
de sua satisfação sobre o evento:

"No último dia 29 de novembro, pudemos 
realizar a 17ª edição da Caravana, uma 
iniciativa do Conselho da Mulher Empre-
sária e Empreendedora da Acirp, o CMEE, 
que vem reafirmar os valores da entidade, 
que além da preocupação com a classe 
empresarial de Rio Preto, não se esquece de 
sua função social e da importante iniciativa 
em abraçar o voluntariado de forma soli-
dária e, em respeito e amor ao próximo.
Neste ano, a Caravana se instalou nas 
dependências da Escola Ruy Nazareth, no 
bairro Jaguaré e contou com cerca de oito 
mil pessoas, ao longo de um dia inteiro, que 
tiveram acesso gratuito e ilimitado a 
serviços de cidadania, beleza e saúde, com 
apoio da Prefeitura Municipal e a participa-
ção de várias secretarias.
Somente nesta edição foram mais de 40 
parceiros, entre órgãos públicos, empresas 

e entidades de classe, e mais 350 pessoas 
trabalhando voluntariamente. Nos serviços 
de beleza e bem-estar, houve cortes de 
cabelo, massagem relaxante, máscaras 
terapêuticas, tratamento, hidratação e 
limpeza de pele. Faculdades e escolas 
técnicas da cidade realizaram, ainda, aulas 
e oficinas de iniciação digital, educação 
física e robótica”.

Na sala “Braile”, 15 voluntários de nossa 
empresa e do Instituto Domingo Braile, 
realizaram mais de 130 atendimentos, tais 
como aferição de pressão arterial, exames 
de medição da taxa glicêmica, cálculo do 
índice de massa corporal e massagem.
Foi com grande orgulho que a Braile 
Biomédica e a clínica com seu grupo de 
voluntários participaram de mais esta ação 
de cidadania, voluntariado, doação de 
tempo, boa vontade e gentileza para com o 
próximo.  É a multiplicação da esperança... 
podemos sim construir um mundo melhor 
por meio de ações simples...e fazer um 
grande bem ao próximo e a nós 
mesmos!

A todos, uma ótima leitura.

Parte dos Integrantes do CMEE, Acirp e representantes das empresas parceiras da CARAVANA 2014

CIDADANIA E VOLUNTARIADO
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ADIB JATENE – LIÇÃO DE VIDA-2

O artigo anterior foi publicado no DIÁRIO DA 
REGIÃO do dia 23 de novembro do corrente 
ano:
“Em 1957 o Professor Zerbini convidou o Dr. 
Adib Jatene para voltar ao Hospital das Clínicas 
da FMUSP como seu assistente. Foi quando o 
conheci e passamos a trabalhar juntos”.
Estávamos todos vinculados à 1ª Clínica 
Cirúrgica, cujo Catedrático era o emblemático 
Professor Alípio Corrêa Netto, humilde em sua 
grandeza, imune à inveja, foi criador de um 
grande número de especialidades, que ini-
ciavam sua diferenciação naqueles anos. Era 
admirado por seus assistentes, entre eles o 
Professor E.J. Zerbini e o Professor Adib 
Jatene, seus substitutos na evolução de suas 
brilhantes carreiras. Com o apoio integral 
deste eminente Professor, Zerbini, com grande 
espirito cívico e ideias próprias a respeito de 
invenções e inovações, nos estimulava a criar 
equipamentos para a Cirurgia Cardíaca, aqui 
no Brasil. 
Criou-se nos “porões” do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo, uma Oficina 
para iniciar esta caminhada rumo ao futuro. 
Recebeu o nome pomposo de: “Oficina do 
Coração Artificial”
Na realidade era apenas uma sala com: dois 
tornos, uma plaina, uma furadeira de bancada, 
e alguns poucos equipamentos eletroeletrô-
nicos.
Trabalhavam sob a orientação de Jatene e 
minha ajuda, três técnicos (dois deles rio-
pretenses–meus protetores) e um Engenheiro 
Eletrônico (Formado no ITA).
Mesmo com estes poucos recursos, contando 
com a grande criatividade e conhecimentos do 
Professor Adib e a boa vontade dos colabora-
dores, fabricaram-se as Bombas de Circulação 
Extracorpórea, que faziam as vezes do coração 
durante as operações.
Mais difícil foi desenvolver o Oxigenador de 
Discos. Este consistia de um tubo de vidro, com 
cerca de 20 centímetros de diâmetro, em 

posição horizontal, fixado em cada 
uma das laterais em placas metá-
licas. Dentro deste invólucro havia 
um eixo cujas extremidades 

alojavam-se nas placas. No eixo instalavam-se 
discos de aço inoxidável de 8,0 centímetros de 
diâmetro, mantidos separados por espaça-
dores de 8,0 milímetros. 
Compunham ainda o conjunto um motor que 
fazia os discos girarem a 120 rotações por 
minuto e um tubo alimentador de oxigênio.
Para o uso, o material metálico tinha que ser 
fervido em soda cáustica e depois em água 
destilada para eliminar todo e qualquer resíduo 
tóxico.
Em seguida recebiam uma camada de silicone 
líquido, para evitar traumatismo ao sangue e 
eliminar bolhas.
Finalmente todo o oxigenador, já montado era 
esterilizado a uma temperatura de 127º 
centígrados em autoclave. Era o “Pulmão 
Artificial”. Para “banhar” de sangue os discos, 
que girando levantavam uma película deste, 
tínhamos que preenche-lo com 3 litros de 
sangue de doadores.
Fornecia ao paciente oxigênio, retirava o gás 
carbônico, e mantinha a temperatura adequa-
da. Após cada uso todo o processo era repetido. 
Fiz esta descrição técnica para que você 
prezado leitor, pudesse imaginar as dificulda-
des de produzir um aparelho destes e saber 
utilizá-lo no final dos anos 50 e início dos anos 
60, época “romântica” da Cirurgia Cardíaca.
Tudo eram dificuldades, os conhecimentos 
eram poucos, mas cresciam geometricamente 
pela experiência diuturna com animais e as 
operações em seres humanos, à beira da 
morte, cuja única chance de viver, eram os 
procedimentos do estado da arte disponíveis.
O Professor Adib Jatene foi fundamental na 
evolução do grupo do Hospital das Clínicas 
entre 1957 e 1961, quando transferiu-se para o 
Instituto de Cardiologia do Estado de São 
Paulo...

Continuaremos no próximo artigo.

Diário da Região, 07 de Dezembro de 2014
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SOLIDARIEDADE

Ações realizadas pelos voluntários contribuem 
para o sucesso da Caravana da Cidadania 2014

Ajudar e contribuir para a melhoria de vida 
das pessoas é sempre um prazer aos 
voluntários da Braile Biomédica. Em sua 
17ª edição, a Caravana Acirp da Cidadania, 
realizada por meio do Conselho da Mulher 
Empresária e Empreendedora da Acirp, o 
CMEE, contou com voluntários da Braile 
Biomédica e Instituto Domingo Braile, que 
contribuíram mais uma vez com atendi-
mento de aferição de pressão arterial, 
exames de medição da taxa glicêmica, 
cálculo do índice de massa corporal e 
massagem. Na "sala Braile" foram mais de 
130 atendimentos realizados por 15 
voluntários. 
A Caravana da Cidadania 2014, foi 
realizada no dia 29 de novembro, nas 
dependências da Escola Ruy Nazareth, no 
bairro Jaguaré. Mais de 40 parceiros entre 

órgãos públicos, empresas e entidades de 
classe, e mais 350 pessoas trabalharam 
voluntariamente.  Cerca de oito mil pessoas 
aproveitaram o dia para colocar a saúde e a 
beleza em dia, além de resolver pendências 
com a previdência e buscar um novo 
emprego.

Parabéns mais uma vez a todos os 
colaboradores da Braile Biomédica e 
Instituto Braile pelo excelente trabalho 
durante a Caravana da Cidadania.



CONGRESSOS

SÃO PAULO

E, nos dias 27 e 28, a Braile esteve presente no 
Simpósio Internacional de Cirurgia Cardiovas-
cular, realizado no Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, em São Paulo. 
O evento contou com a presença de espe-
cialistas internacionais e de diversas regiões do 
país para discutir as modernas técnicas da 
cirurgia cardiovascular e seus resultados no 
contexto do tratamento das doenças cardio-
vasculares. O Prof. Dr. Domingo Braile foi um 
dos convidados especiais a participar da 

programação científica 
do Simpósio. Dr. Braile 
foi um dos conferen-
cistas a falar sobre “The 
Last 50 years in cardiac 
surgery” (Os últimos 50 
anos da cirurgia car-
díaca) onde abordou o 
tema “Cirurgia Car-
díaca no Brasil” e da 
conferência “Doença 

Valvar”, ambas realizadas no primeiro dia do 
evento. 
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Nos dias 28 a 29 de novembro a Braile Biomédica participou 
do I Congresso Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Oncológica, realizado em Fortaleza, capital do belo 
Estado do Ceará. Durante os dois dias do evento, apresen-
tamos nossos produtos e serviços numa área destinada aos 
expositores.
“Neste Congresso em específico foi de extrema importância a 
participação da Braile para criarmos novos laços de 
relacionamentos, gerando uma grande oportunidade para 
consolidarmos a marca Braile neste segmento”, disse Thiers 
Mukai (Comercial).
Os colaboradores Dalton Conte, Poliane Alves, Vinicius 
Michelon, Dayane Feitosa, Grace Barreto Rodrigues, Thiers 
Mukai (Comercial) e Renata Gabaldi (Suporte Técnico) repre-
sentaram a Braile durante o evento.

FORTALEZAEM CENA

ESTANDE
A equipe da Braile, formada por Carlos Eduardo 
Gaio, Fábio Luciano, Fabiano Mascarenhas, 
Thiago Dias, Denize Pedersoli e Rosangela 
Rossini esteve no 
evento atendendo os 
visitantes e tirando 
dúvidas dos nossos 
produtos, no espaço 
reservado aos expo-
sitores. 

A conferência a respeito da “Cirurgia Cardíaca 
no Brasil” seria proferida pelo Prof. Dr. Adib 
Jatene. Dias antes de falecer, Dr. Adib, dileto 
amigo do nosso fundador, Dr. Braile, pediu para 
que ele proferisse em seu lugar. Dias após o 
pedido, Dr. Adib faleceu, deixando saudades e 
uma linda história de vida e amor ao próximo e 
à medicina. 

Da esq. p/ dir.: Thiago Dias, 
Denize Pedersoli, 
Carlos Eduardo

 e Rosangela Rossini

Vinicius, Renata, Dayane, Thiers, Poliane, Grace e Dalton

Vinicius, Dr. Adalberto Rios, Dayane,  
Dr. Gustavo Fernandes, Dr. Ademar Lopes, 

Dr. Claudio Quadros 

Dr. Cássio Cortez (CE), Thiers e 
Dr. Claudio Quadros (BA)

Dr. Thiago Francischetto, Dayane, 
Dr. Fernando Jonhson e Thiers

Prof. Dr. 
Domingo Braile
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À ESPERA DO Natal
Setores da Braile Biomédica se enfeitam à espera do Natal:



SOMOS BRAILE

REFERÊNCIA NACIONAL

ALUNOS DO ENDOCURSO 
VISITAM A BRAILE 

A turma 2014 do Curso em Técnicas 
Endovasculares - ENDOCURSO, do Rio de 
Janeiro, visitou a Braile Biomédica no último 
dia 4. 
Acompanhados por Felipe Teles (Suprimedical 
- RJ) e dos colaboradores Guilherme Agreli, 
Renata Gabaldi, Henrique Mello e Rosangela 
Rossini, eles fizeram um “tour” pela fábrica. Na 
ocasião foi possível avaliar a excelência das 
instalações da Braile Biomédica, bem como a 
fabricação e qualidade dos produtos aqui 
produzidos. 

ENDOCURSO
Trata-se de um curso de especialização em 
formação e capacitação de médicos na técnica 
endovascular, com duração de 10 meses. 
Idealizado e ministrado pelo Dr. Marcelo 
Lacativa e pela Dra. Cristina Riguetti, o 
Endocurso tem como objetivo principal, o 
treinamento prático de cirurgiões nos diver-
sos procedimentos endovasculares, que 
consiste no tratamento de doenças vasculares 
complexas de forma minimamente invasiva. 

VISITAS ILUSTRES

 A SEMANA | 7

BEM VINDO

Nasceu no dia 01 de dezembro o 
Mateus Pamplona Fidalgo com 2,366 

kg e 44cm. Ele é filho da colaboradora Roseli 
Pamplona (Endovascular). Parabéns à mamãe, 
ao papai e familiares do pequeno Mateus.

Dando continuidade ao programa de visitas à 
Braile Biomédica, recebemos na sexta-feira, 5, 
os doutores Hernane Paiva Gadelha Jr. (Natal-
RN), Marco Antonio Volpe (Campinas-SP), 
Sandro Valério Fadel (Itajai-SC) e Gustavo 
Santiago (Salvador-BA). 
Os colaboradores Guilherme Agreli e Renata 
Gabaldi (Produtos) e Rosangela Rossini e 
Henrique Mello (Comercial) recepcionaram o 
grupo. 

A Braile Biomédica é referência nacional como empresa de 
alta tecnologia genuinamente brasileira em sua área de 
atuação. Por isso, sempre recebemos em nossa empresa 
estudantes, médicos e profissionais de diversas áreas afim 
de aprender ainda mais com nossa tecnologia e inovação. 
No dia 26 de novembro recebemos a Andréia Galina, mestranda do programa de gestão e inovação 
da UFRJ. Ela veio a Braile fazer uma pesquisa para mapear o processo de Gestão da Inovação com 
foco no estudo de caso dentro de uma empresa inovadora da área biomédica. Na ocasião da visita, 
foi aplicado um questionário que envolvia questões sobre Gestão de Projetos (Sandro), Pesquisa 
(Gláucia) e Produção (Flávio).

Andréia Galina, Flávio Dias e Sandro Ottoboni

Os colaboradores Henrique, Rosangela, Renata e Guilherme
com alunos do ENDOCURSO

Dr. Braile recebe grupo para um bate-papo

No Laboratório de Testes, o Diretor Guilherme apresenta os produtos
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05 a 26 de Dezembro de 2014

Isadora Greim de Lima 
Licitação - 09

Thaynara Bechuate 
Comercial - 14

Ana Carolina Grecco 
Recursos Humanos - 16

Maria Luiza Hernandes
Suporte Comercial - 22

Rosimeire Ap. de Oliveira
Descartáveis - 09

Joice Sartorelli
Biológica - 15

Jane Gonçalves Costa
Microbiologia/Soluções - 16

Cassia Walkovics
Financeiro - 26

Antonio Laercio Beccaria
Usinagem - 13

Maria Cecília Braile
Conselho Administração - 15

Rafael Damim
Eletromédicos - 16

Luciano Agueiro
Endovascular - 13

Tiago Amorim
Descartáveis - 15

Luzinanda Rocha
Soluções - 17

Vinicius Ladeia
Lab. de Testes Ensaios - 07

Tatiane Queila de Souza
Endovascular - 05

Thiago da Silva
Descartáveis - 13

Alex Sandro dos Santos
Descartáveis - 16

André Ricardo Fernandes
Descartáveis - 22

Paulo Roberto de Oliveira
Descartáveis - 07

TREINAMENTO 

A Coordenadora do SESMT, Ana Maria Lucianelli, 
ministrou no dia 27 de novembro treinamento 
sobre “Segurança em manuseio de máquinas e 
equipamentos” a um grupo de colaboradores da 
manutenção industrial/predial e descartáveis. 
“O treinamento constou de temas como acidente de 
trabalho, doenças profissionais, atos e condições 
inseguras, orientações gerais e recomendações 
sobre segurança em manuseio de máquinas e 
equipamentos”, disse Ana Maria.

Ana Maria ministra treinamento sobre
 “Segurança em manuseio de
 máquinas e equipamentos” 
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