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ENTREVISTA Por Aline de Melo Pires

D
epois de 17 anos, o Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia Cardiovascular voltou a Porto Alegre. Em 
abril, os maiores especialistas do País e do exte-
rior se reuniram na Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC/RS) para tratar dos temas mais rele-
vantes na área, como o implante da válvula aór-
tica e o aneurisma da aorta, doença silenciosa e 

perigosa. Conversamos com o cirurgião cardiovascular Eduardo Saadi, 
um dos coordenadores do evento, professor da Faculdade de Medicina 
da Ulbra e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. 
Ele nos recebeu em sua clínica, no bairro Moinhos de Vento, em Porto 
Alegre para falar dos avanços tecnológicos na área e também fez con-
siderações importantes sobre fatores de risco e prevenção das doen-
ças do coração e especialmente das cardiovasculares. As doenças car-
díacas, diz, são bem divulgadas, é preciso, no entanto, divulgar mais 
sobre as doenças cardiovasculares.

Natural de Porto Alegre, 49 anos, o cirurgião Eduardo Saadi, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCC) fala das causas das principais doenças 
cardiovasculares. Ele também dá conselhos simples, mas não menos preciosos, para 
aproveitar a vida com alegria e tranquilidade, ferramentas importantes na prevenção 
destas complicações e que podem fazer parte do cotidiano.

Felicidade é a receita de

Saadi
Iniciativas que fizeram a diferença
A aorta ainda é um pouco esquecida pela população em geral, 

segundo ele. E entre estas considerações, uma delas chama a atenção, 
a felicidade e o prazer no trabalho estão entre as medidas preventivas 
mais importantes. Ser feliz, afirma Saadi, pode evitar sim as doenças car-
díacas e cardiovasculares. Sobre o congresso, ele avalia como de gran-
de sucesso e cita iniciativas que fizeram a diferença como Simpósio de 
Especialidades na Área Cardiovascular, que incluiu enfermagem, fisio-
terapia e perfusão, ou seja, aqueles profissionais atuantes no cotidia-
no dos cirurgiões cardiovasculares em seus procedimentos. Além dis-
so, Saadi se mostra muito satisfeito com o número de inscritos para o 
congresso. “Normalmente temos 800 inscrições e este ano foram mais 
de 1,2 mil”, afirma ao ressaltar a presença de especialistas dos Estados 
Unidos, Canadá, Europa e China. “Eu atribuo o sucesso do encontro a 
vários aspectos, mas principalmente à solidez e à importância da pro-
gramação científica”, completa o cirurgião cardiovascular.
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Fale sobre o implante de válvula aórtica e o que ela represen-
ta em termos de tratamento de doenças cardiovasculares.

A gente poderia começar a falar da doença que implica no uso 
desta válvula, que é a estenose aórtica. A válvula aórtica é a principal, 
está na saída do coração, com a aorta. Normalmente, ela abre bem, per-
mite que o sangue saia do coração e depois ela fecha, impedindo que 
o sangue retorne. Quando essa válvula vai calcificando, empedrando,  
existe uma dificuldade da saída de sangue do coração. É o que a gen-
te chama de estenose aórtica, e quando esta estenose é muito grave, 
existem duas formas de tratamento: o convencional que é com a ci-
rurgia aberta, abre-se o peito, para-se o coração e substitui-se a vál-
vula por uma prótese, e mais recentemente, agora, na década de 90, 
foi desenvolvido um método em que não há a necessidade de abrir o 
peito para trocar a válvula, que se chama de implante de válvula aór-
tica por cateter. Então este é um assunto relativamente novo, mas que 
ganhou bastante impulso nos últimos anos. Nós realizamos este pro-
cedimento aqui, em Porto Alegre, vários centros de ponta no mundo 
também realizam. Este foi um dos temas centrais do congresso ou se-
ja, o implante transcateter de válvula aórtica. No Brasil já tem mais de 
200 implantes realizados, aqui no RS em torno de 30. Esta técnica está 
à disposição aqui em alguns centros de alta tecnologia de cirurgia car-
diovascular, mas a limitação que temos está relacionada ao custo da 
prótese, não temos ainda disponível para os pacientes do SUS. E este 
tipo de prótese ou o paciente tem de arcar com os custos ou os con-
vênios cobrem, o custo é bastante elevado, de R$ 80 mil a R$ 100 mil. 
A tendência é que com novos dispositivos e quando se difunde mais 
este método nós consigamos reduzir bastante este custo, todo pro-
cedimento novo é caro. Mas, nosso objetivo é conseguir oferecer esta 
técnica a todos os pacientes do SUS.

hipertensão – a pressão alta, e alguns tipos de doenças pulmonares. 
Estas são algumas situações nas quais conseguimos estabelecer alguns 
grupos de risco, se considerarmos algumas faixas etárias. Por exemplo, 
entre pessoas acima de 70 anos de idade, em torno de 6% da popula-
ção tem aneurisma da aorta abdominal.

Então, a prevenção passa por exames de rotina?
A prevenção, primeiro, é a atenção a familiares que têm este pro-

blema. Quem tem familiares que já tiveram esta doença tem que fa-
zer exames de ecografia abdominal desde cedo, a partir dos 30 anos 
de idade. Aqueles que não têm e apresentam outros fatores de risco, 
alem de manter, evidentemente, uma vida saudável, devem procurar 
fazer um check up vascular. Isso inclui uma ecografia abdominal e um 
exame físico, que devem ser feitos a partir dos 40 anos. Como se faz 
uma revisão cardiológica, se deve fazer também da aorta. E para cha-
mar a atenção desta doença, perigosa e silenciosa, cuja incidência au-
menta, nós desenvolvemos um projeto em parceria com o deputado 
Ciro Simoni, atualmente secretário de Saúde do Estado, de prevenção 
e esclarecimento da população sobre o aneurisma da aorta. Então, te-
remos neste ano pela primeira vez, a partir de 25 de outubro, a Sema-
na de Prevenção do Aneurisma da Aorta, uma campanha em todo o 
RS para alertar sobre esta doença. E o RS é o primeiro Estado brasileiro 
a adotar esta iniciativa, graças à união de especialistas e do Poder Pú-
blico. Teremos palestras e ecografias gratuitas à população, numa par-
ceria com o hospital Mãe de Deus, entre outras atividades.

Que tipo de prevenção poderia amenizar a ocorrência das 
doenças cardiovasculares entre a população?

A gente sabe da importância dos hábitos saudáveis, mas nunca 
é demais relembrar. Existem alguns fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares que não podemos modificar, primeiro é a genética, 
infelizmente, por enquanto ainda não podemos modificar um gen. Em 
algumas décadas, certamente isso será possível. A idade nós também 
não podemos modificar, com o tempo vamos envelhecendo, e o gê-
nero também não há como interferir. 

As mudanças sociais como a intensificação da chegada da 
mulher ao mercado de trabalho, tendo mais responsabilidades, 
e no caso do homem, a crescente competitividade tanto na vida 
pessoal quanto profissional, chegaram a alterar o quadro de inci-
dência das doenças cardíacas e cardiovasculares?

Sim, sem dúvida nenhuma e aí nós acrescentamos outro fator 
de risco que não foi falado anteriormente que é o estresse. É um fator 
bem conhecido na incidência de doença cardiovascular, mas bem di-
fícil de se manusear. Pois é muito fácil dizer para as pessoas reduzirem 
o estresse, mas na prática é muito difícil. E, o que mais temos notado é 
que as mulheres estão com uma carga de trabalho cada vez maior, elas 
acumulam serviços de casa e vida profissional, elas competem com os 
homens de igual para igual no mercado de trabalho. Só para ter uma 
ideia, hoje, 50%, pelo menos, dos alunos que entram na faculdade de 
Medicina são mulheres, um vestibular disputado, uma faculdade “pu-
xada”, que até 30 ou 40 anos atrás era dominada por homens. Hoje nós 
temos mais da metade, de mulheres.

Além das medidas mais práticas de mudança de hábitos pa-
ra seguir uma vida mais saudável, como alimentação balanceada e 
exercícios físicos, há alguma medida social ou de comportamento 
que possa afastar o risco das doenças cardiovasculares?

Não existe uma fórmula mágica para todo mundo, o que a gen-
te deve buscar é a felicidade e a tranquilidade. Eu costumo dizer que o 
que mata não é o trabalho, mas a raiva. É o estresse, a angústia, isso sim 
vai desgastando o sistema cardiovascular. Cada um tem de encontrar o 
seu ponto ideal, procurar fazer aquilo que gosta, que lhe dê prazer, ter 
momentos de lazer, para fazer um esporte, praticar um exercício físico, 
para poder relaxar e para que trabalhe com prazer. A carga de trabalho 
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Devido à modificação do 
estilo de vida das mulheres 
elas vêm se submetendo 
mais a este tipo de doenças. 

O aneurisma de aorta é uma doença silenciosa e grave, quais 
são os procedimentos básicos para seu diagnóstico e tratamento?

O aneurisma é uma dilatação de um segmento da aorta, que é a 
principal artéria do corpo, se origina no coração e termina na barriga, na 
altura do umbigo, onde se divide nas artérias que vão para as pernas. 
A aorta, em qualquer um de seus segmentos, pode ser acometida por 
esta doença, que na verdade é o enfraquecimento da parede da aorta 
num ponto dela onde há um crescimento desta parede. Nós podemos 
comparar esta dilatação com um balão de festas de aniversário. Quanto 
maior o diâmetro deste aneurisma, mais fina fica a parede e maior o ris-
co de estourar, de romper. E justamente o grande problema do aneuris-
ma, que a gente quer evitar, é a ruptura. Esta é a principal complicação, 
o principal risco que um paciente com aneurisma pode ter. E em geral 
esta doença cursa durante longos anos sem nenhum tipo de sintoma, 
o paciente não sente nada e o diagnóstico, geralmente, é ocasional. O 
paciente vai fazer um exame de imagem, um raio-x ou uma ecografia 
abdominal para alguma outra doença e acaba descobrindo esta do-
ença num exame de imagem para outro fim. Dependendo do tama-
nho do aneurisma, existe maior ou menor risco de ruptura. E a partir 
daí decidimos qual a melhor forma de tratamento, dependendo tam-
bém da localização e do tamanho deste aneurisma.

E qual é a causa do aneurisma da aorta?
Nós não sabemos. O que sabemos é que existe um componen-

te genético muito forte e há alguns fatores que propiciam também o 
desenvolvimento do aneurisma como idade avançada, tabagismo e a 
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em si não é o problema, mas sim a forma como é encarada e em geral 
a raiva, a angústia das pessoas nos dias de hoje, a impaciência, princi-
palmente em relação ao trânsito, são problemas. Estas pequenas coi-
sas vão gerando uma carga de estresse e isso é cumulativo, aumenta 
a incidência de doenças cardiovasculares.

As pessoas pessimistas, então, podem ser exemplos disso?
Sim, e a gente pode ir mais longe, como a depressão. Hoje em 

dia se sabe que um paciente submetido a uma cirurgia cardiovascu-
lar com depressão apresenta um resultado pior do que o paciente que 
não tem depressão. Estudos demonstram isso claramente. A fé, a reza, 
a pessoa acreditar em alguma coisa, ser otimista, ajuda na recupera-
ção de um procedimento. Quem têm fé se recupera mais rapidamen-
te do que aqueles que não a tem. 

Existe então um aspecto bem mais subjetivo do que a gen-
te pode imaginar e não somente físico?

Há uma integração entre o corpo e a mente muito forte. Nós 
que somos cirurgiões, técnicos, altamente especializados, a gente lê e 
se informa sobre toda esta integração e a importância do aspecto psi-
cológico a gente realmente identifica que essa parte psicológica tem 
sua importância. Por isso, é extremamente importante que o relacio-
namento entre o médico e o paciente seja bom desde o início. É meio 
caminho andado para o sucesso do tratamento. O paciente que con-
fia no seu médico tem uma chance muito maior de sucesso no trata-
mento do que aquele paciente que já chega desconfiado no consul-
tório. Isso influencia em tudo, inclusive na resposta imunológica e ao 
trauma cirúrgico ou qualquer outro procedimento.

área de cirurgia cardiovascular temos de ter o contato pessoal com o 
paciente, não interessa se tem plano de saúde, se é particular ou não. 
O paciente bem informado e próximo da equipe, certamente vai ter 
um relacionamento melhor e uma evolução melhor, a gente tem de 
procurar transmitir isso para os alunos de medicina, que essa parte 
não pode ser deixada de lado, jamais o relacionamento médico/pa-
ciente pode ser substituído por qualquer outro modo de diagnóstico 
por mais sofisticado que seja.

Como o senhor avalia a preparação dos jovens médicos atu-
almente? Eles saem devidamente preparados das faculdades?

A medicina foi bastante modificada especialmente por estes as-
pectos que acabamos de mencionar, como as dificuldades de infraes-
trutura. Mas eu acredito na medicina, que aquelas pessoas vocaciona-
das devem seguir o caminho, apesar de ser difícil passar no vestibular, 
de a faculdade ser longa, tem plantões, tem a formação pós-faculdade 
que é prolongada também, mas eu acredito na pessoa fazendo aquilo 
que gosta. Eu costumo dizer uma frase interessante de Confúcio, que 
gosto muito, que na essência diz assim: “se escolheres bem a tua pro-
fissão nunca vais precisar trabalhar na vida.” Então, escolhe bem o que 
quer fazer e não terá problema em trabalhar muito. E a gente tem es-
se desafio na área da medicina, lidar com o ser humano e aliviar seu 
sofrimento, são coisas que poucas profissões proporcionam. A gente 
tem que aproveitar esse privilégio. A mensagem que eu passo aos jo-
vens é o otimismo, a possibilidade de trabalhar com aquilo pelo qual 
somos verdadeiramente apaixonados 

Entre os gêneros, como estão divididas as doenças cardía-
cas, os homens ainda são os mais suscetíveis a elas?

Os homens ainda apresentam mais doenças cardiovasculares, 
principalmente o aneurisma, do que as mulheres. Mas, as mulheres vêm 
praticamente se igualando a eles em doenças cardíacas, especialmen-
te a angina e o enfarto. Devido à modificação do estilo de vida das mu-
lheres, elas vêm se submetendo mais a este tipo de complicações. Estes 
fatores de risco, que não são modificáveis, nós não temos como mexer, 
mas existem vários outros que são perfeitamente passíveis de modifi-
cações e nestes nós podemos, e devemos, sim, interferir. A alimentação 
balanceada, com fruta, verdura e pouca gordura animal e sem gordura 
trans, são medidas que podem ser tomadas a qualquer altura da vida, 
basta decidir enveredar para o caminho da vida saudável. Outra coisa 
a evitar é o sedentarismo, que é um fator de risco importante. Pois, ca-
da vez mais nas grandes cidades, nos grandes centros, pessoas não se 
mexem, não caminham, não têm rotina de exercício físico, que é fun-
damental. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento de várias doen-
ças como pressão alta e diabetes, também faz parte do cuidado que 
devemos ter para não sermos acometidos pelas doenças cardiovascu-
lares. Estas patologias são fatores de risco e aceleram a doença cardio-
vascular, assim como o colesterol elevado e o tabagismo. O fumo, ali-
ás, deve ser uma das primeiras coisas a serem combatidas na vida de 
quem quer se prevenir contra estas complicações, como o aneurisma 
da aorta, entre muitas outras, indiretamente ligadas. 

Vivemos um caos na Saúde Pública por falta de estrutura e 
escassez de recursos financeiros. Como os médicos podem lidar 
com esta situação, em sua especialidade, que é tão delicada e ne-
cessita de urgência no atendimento?

Este é um dos maiores dilemas que vivemos hoje, por um lado 
temos um sistema de saúde aonde se tenta despersonalizar a relação 
médico/paciente tanto no SUS quanto nos planos de saúde e ao mes-
mo tempo, temos um avanço tecnológico muito grande na área médi-
ca com máquinas, equipamentos, fazendo diagnósticos extremamente 
sofisticados e com alto grau de precisão. Nestes dois aspectos há uma 
tendência a um afastamento entre o médico e o paciente. Por outro 
lado, o paciente, numa condição frágil, de doença, tem as mesmas ne-
cessidades que sempre teve desde o início, de ter um contato com um 
médico, de ter a confiança no profissional e de ter um amparo para sua 
doença, ele tem medo da morte e do sofrimento, isso é normal no ser 
humano. O sucesso do médico na carreira vai depender da compre-
ensão deste fator humano. Nós não temos como ter sucesso na medi-
cina trabalhando só com máquinas. A tecnologia deve nos ajudar mas 
não podemos deixar de lado, em nenhum momento, a relação médi-
co/paciente. Sempre houve e nunca vai deixar de existir numa prática 
médica de boa qualidade. Médicos estão numa situação muito difícil 
e muitos colegas trabalham com demandas muito difíceis, principal-
mente em emergências médicas, mas a nossa opinião é que na nossa 

A fé, a reza, a pessoa acreditar 
em alguma coisa, ser otimista, 
ajuda na recuperação de um 
procedimento. Quem tem fé se 
recupera mais rapidamente do 
que quem não a tem. 

Eu costumo dizer 
que o que mata não é 
o trabalho, mas a raiva. 
É o estresse, a angústia, 
isso, sim, vai desgastando 
o sistema cardiovascular. 


