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Nova Diretoria da SBC-BA toma posse

No período de 8 a 11 de setembro, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia – Seção Bahia promoveu o XIV Curso 
Nacional de Reciclagem em Cardiologia, sob a 
coordenação do Dr. Gilson Feitosa Filho, no auditório do 
Hospital Aliança. O evento antedeceu o Congresso 
Brasileiro de Cardiologia e contou com um recorde de 
público, com cardiologistas de vários estados brasileiros.

Considerado uma oportunidade para o aprimoramento do 
cardiologista com base nos últimos avanços, este curso 
visou também a preparação para a prova de obtenção do 
título de especialista seguindo as recomendações e 
Diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O conteúdo das aulas foi cuidadosamente preparado, 
como afirma Dr. Gilson Filho. “O curso é denso porque 
revê toda a Cardiologia em três dias e meio. Muitos 
especialistas formados há algum tempo também 
aproveitam o momento para reciclar o conhecimento. 
Fiquei contente porque as aulas foram de excelente 
qualidade e conseguimos cumprir toda a programação 
sem atrasos ou faltas. Este perfeito cumprimento de 
horários e comprometimento com a qualidade tem sido 
marcante na nossa Regional Bahia”.

As aulas trataram desde temas básicos até aspectos 
clínicos mais complexos envolvendo o que há de mais 
atual em exames e condutas, sempre reforçando 
conceitos importantes e destacando os aspectos que 
todo profissional precisa saber para exercer a 
especialidade. 

“O curso foi muito bem elaborado com profissionais 

capacitados. Foi uma excelente reciclagem com 

Aprovados no TEC

abordagens dos principais assuntos da Cardiologia. As 

aulas foram didáticas e fundamentais para a minha 

aprovação”, revela Dr. Leandro Silva Serafim Machado 

um dos aprovados na prova do TSC.

O Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia vale 10 

pontos de crédito para a revalidação do Título de 

Especialista em Cardiologia da Associação Médica 

Brasileira/Conselho Federal de Medicina.

O Brasil conta com mais 322 cardiologistas

A prova para o título de especialista estabelecido pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia foi realizada na 

Faculdade de Tecnologia e Ciências, pela primeira vez. 

Enquanto isso acontecia do 64º Congresso Brasileiro de 

Cardiologia, no Centro de Convenções da Bahia. 

Participaram do exame 687 candidatos sendo 322 

aprovados passando a atuar como cardiologistas. 

O título de especialista é fundamental para que o médico 

atue na especialidade e a prova é composta por três 

etapas, a análise curricular, a prova escrita e a prova 

prática.

Atualmente 12 mil cardiologistas estão filiados à 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. De acordo com o 

presidente da SBC, Dr. Antonio Carlos Chagas, esse 

número ainda é insuficiente para atender à demanda do 

país, por isso a importância da aprovação de novos 

cardiologistas. 

Os novos integrantes da diretoria biênio pronunciamento de Dr. Joel Pinho. Ele democratização das atividades com 
2010/2011 da Sociedade Brasileira de ressaltou que a gestão foi marcada pelo participação de todos os integrantes da 
Cardiologia – Seção Bahia tomaram posse cumpr imento  dos  compromissos  diretoria. Mas os maiores destaques, 
no dia 3 de dezembro, às 20h, na Pupileira, assumidos com os sócios. Falou da segundo ele, são a estabilidade financeira 
em Nazaré. O evento contou com a reestruturação das sessões integradas e da da sociedade e o clima harmonioso com os 
participação de membros da diretoria criação da filial Nordeste, com sede em funcionários e associados. Finalizou 
2008/2009, dos eleitos, de diversos sócios Paulo Afonso. Outro aspecto abordado foi a desejando sorte aos novos responsáveis 
e do Secretário Municipal de Saúde, Dr. dinamização da área de comunicação da pela SBC-BA.
José Carlos Brito que veio prestigiar a posse SBC-BA com novos serviços através da 
da assessora Dra. Lucélia Magalhães. disponibilização das palestras das sessões Após o discurso, os membros da diretoria 

integradas no por tal, negociação de 2008/2009 receberam um certificado 
A iniciativa de realizar a transmissão de espaços publicitários no Informativo e no entregue por Dr. Joel Pinho. Em seguida, foi 
cargos fora da sede da SBC-BA partiu do site e ampla divulgação das atividades do anunciada a presidente eleita Dra. Lucélia 
presidente Dr. Joel Pinho. “A sociedade FUNCOR. Magalhães que diante de uma salva de 
cresceu e se modernizou ocupando, palmas fez o seu primeiro pronunciamento.
inclusive, um lugar de destaque no contexto Dr. Joel lembrou a ativação o Conselho  
nacional, por isso, é fundamental uma Fiscal, com reuniões quadrimestrais. As Os demais integrantes da nova diretoria 
maior par ticipação dos associados, iniciativas do FUNCOR em desenvolver, foram apresentados pela presidente que 
principalmente num evento de transmissão com frequência, ações envolvendo a convocou a presença de cada um para o 
de diretoria”. comunidade com participação ativa dos primeiro registro fotográfico oficial. A noite 

departamentos também foram citadas. O seguiu com o jantar de confraternização, 
A  so l en idade  i n i c i ou -se  com o  presidente em exercício falou sobre a música e muita conversa.
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20 dos Aprovados no TEC Fizeram o Curso de 
Reciclagem em Salvador

A última edição do Braunwald - Tratado de Doenças Cardiovasculares já está 

disponível na sede da SBC-BA. A obra é mais um investimento na educação 

continuada dos sócios, uma preocupação constante da sociedade. 

Prova de Título de Especialista em Cardiologia 
participantes do Curso de Reciclagem em Salvador:

APROVADOS

Gilberto Campos Guimarães Filho

Oseas Rodrigues Magalhães 

Carlos Frederico de Carvalho Reis

Danilo Oliveira de Arruda Júnior

Euclides dos Santos Oliveira

Fábio Serra Silveira

Fabrício de Santana Santos

Fátima Maria Costa Maynart

Gustavo Cervino Martinelli

Jilana Maia dos Santos

Joberto Pinheiro Sena

Juliana Caetite Correia Rios

Leandro Silva Serafim Machado

Título de Especialista em Cardiologia – Prova 
Prática:

Luciano Folchine Trindade

Marco Antônio Passos

Milena Cristina Vasconcelos Silva Vieira

Paulo Roberto Pinto Ferreira Filho

Ricardo Sereno Silva

Rogério Ferreira da Silva

Silvana Sampaio Asfora

Dra Lucélia Magalhães

Diretoria 2008/2009

Dra Lucélia Magalhães e Dr Joel Pinho
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Dr. Joel Pinho 
Presidente da SBC-BA     

Funcor

PRESIDENTES DAS SOCIEDADES REGIONAIS

SBC – REGIONAL SUDOESTE: Francisco de Assis Pereira Lauton 

SBC – REGIONAL SUL: Ademir Hildo de Medeiros

SBC – FEIRA DE SANATANA: Sara da Silva Soares

      SBC – REGIONAL NORDESTE: Adson Renato Leite

DEPARTAMENTOS SBC-BA

ARRITMIA: Alexsandro Alves Fagundes

CIRURGIA CARDIOVASCULAR:  Nilzo Ribeiro 

ECOCARDIOGRAFIA: André Luiz Cerqueira de Almeida 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Carlos Fernando de Amorim Alves

ENFERMAGEM: Márcia Sena

EPIDEMIOLOGIA: Luiz Sérgio Alves-Silva

ERGOMETRIA: Valdir Pereira Aires

FISIOTERAPIA: Poliana Aguiar

HEMODINÂMICA: Antônio Moraes de Azevedo Júnior 

HIPERTENSÃO ARTERIAL: Márcio Lara Medrado

NUTRIÇÃO: Karine Lima Curvello Silva

PSICOLOGIA: Iolanda Peltier Rocha

Jornalista Responsável: Cinthya Brandão - DRT-Ba 2.397 

      71 9964-5552  www.cinthyabrandao.com.br 
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DIRETORIA SBC-BA

Presidente: Joel Alves Pinho Filho 

Presidente Passado: Antônio Gilson Lapa Godinho

Vice-presidente:  Roque Aras Junior

Diretoria Administrativa:  Nelmacy Ribeiro de Freitas

Diretoria Financeira:  Augusto José Gonçalves Almeida

Diretoria de Comunicação:  Gustavo Lima Sodré

Diretoria de Qualidade Assistencial:  Antônio Carlos Sales Nery

Diretoria Funcor:  Isabel Cristina Brito Guimarães

Diretor Científico:  Eduardo Sahade Darzé

Comissão Científica: Antônio Moraes de Azevedo Júnior/Idália V i e i r a  
Azevedo Silva / Eloina Nunes de Oliveira /

      Gilson Soares Feitosa Filho

Delegados Titulares: Marcus Vinicius Santos Andrade / Mário de 
Seixas Rocha / Maurício Batista Nunes

Suplentes: Antônio Moraes de Azevedo Júnior / Augusto 
José Gonçalves Almeida / Alexsandro Alves Fagundes 

Conselho Fiscal Titulares: George Oliveira / Graça Maria Tavares de 
Melo/ Marcus Andrade

Suplentes: José Roberto Cabral / Nilson Borges Ramos 
Conselho Consultivo: Edmundo José Nassri Câmara / Fernando Bullos / Gilson 
Soares Feitosa / Heitor Ghissoni de Carvalho / João Souza Filho/ José Carlos 
Raimundo Brito / José Péricles Esteves / Mário Sérgio de Carvalho Bacellar / 
Maurício Batista Nunes / Nilzo Augusto Mendes Ribeiro / Paulo José Bastos 
Barbosa / Antônio Gilson Lapa Godinho 

Amigos,

Chegamos ao clímax da nossa gestão frente a SBC-BA.

Foram dois anos de muito trabalho para conseguirmos 

cumprir os compromissos assumidos com os senhores.

Fizemos uma reestruturação das sessões integradas, de 

maneira que novamente atraíssem o cardiologista clínico. 

Voltamos a ter um público expressivo, com discussões 

enriquecidas pela qualidade dos apresentadores.

For talecemos a relação com as regionais, incentivando as 

atividades científicas locais e ajudando na busca de 

patrocínio para os eventos menores. Criamos a filial 

Nordeste, com sede em Paulo Afonso, sendo grande a 

expectativa com o seu crescimento.

Passamos a disponibilizar as palestras das sessões no 

nosso por tal, permitindo acesso livre aos interessados em 

rever os tópicos discutidos.

Iniciamos negociação com patrocinadores para 

anunciarem no site da SBC-BA e no nosso jornal, divulgando 

suas marcas, e, garantindo publicações regulares. 

Isso só foi possível com a criação da Assessoria de 

Comunicação. Buscamos no mercado e conseguimos uma 

profissional de alto nível e capacidade de trabalho, que em 

pouco tempo melhorou a relação entre a SBC e a mídia, com 

divulgação mais dinâmica das ações do FUNCOR. Estamos 

muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido pela Sra. 

Cinthya Brandão e maiores frutos virão dessa nova relação.

Ativamos o Conselho Fiscal, realizando reuniões 

quadrimestrais, tornando-o par ticipativo nas nossas ações, e 

assim, também responsável pelos resultados das aplicações.

Estamos com uma situação financeira estável, e passamos 

para a nova diretoria, uma sociedade que vive um clima de 

harmonia e satisfação com os funcionários e associados. 

Esse, talvez, seja o fato mais marcante dessa gestão.

Tudo isso, colegas e amigos, só foi possível graças ao 

trabalho de um grupo jovem que aceitou assumir a 

responsabilidade de bem gerir os rumos da cardiologia 

baiana. Todos sem exceção trabalharam muito para esses 

resultados. 

A comissão cientifica não se restringiu ao seu presidente, 

todos os diretores tiveram seus momentos de maior 

exposição, nessa ou naquela atividade, como ficou bem 

evidente.

O FUNCOR desenvolveu ações quase mensais envolvendo 

a comunidade com par ticipação ativa dos depar tamentos de 

Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia e 

Psicologia. As diretorias administrativa e financeira foram 

sempre muito ágeis nas resoluções, bem como as de 

comunicação e qualidade assistencial. 

O nosso vice-presidente par ticipou ativamente de todas as 

decisões e muito contribuiu nas soluções das dificuldades 

inerentes ao trabalho associativo.

Assim, amigos, agradeço aos nossos funcionários e aos 

senhores que fazem dessa uma sociedade for te e destacada 

entre as demais.

Desejo à nova diretoria que 

agora assume sucesso e 

clima ameno durante os 

próximos dois anos. 

EXPEDIENTE

SBC-BA Chama Atenção dos Baianos para os Riscos 
do Colesterol Alto

Mobilização no Parque da Cidade Marca o Dia 
Mundial do Coração

Assumindo o papel de educar a comunidade e promover uma 
profunda mudança no estilo de vida, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia – Seção Bahia através do FUNCOR promoveu 
uma campanha para marcar o Dia Mundial do Coração, em 
Salvador. No dia 27 de setembro, no Parque da Cidade, das 
8h às 12h, todos os departamentos estiveram envolvidos 
para proporcionar à população uma reflexão sobre a 
necessidade prevenir as doenças cardiovasculares. Várias 
atividades foram desenvolvidas durante o evento, como 
aferição de pressão arterial, orientação com cardiologista, 
nutricionista, psicóloga, professor de educação física e 
entrega de material educativo. Cerca de 100 atendimentos 
foram realizados.

O Sr. Erivaldo Batista dos Santos, de 58 anos, deixou de ir à 
praia neste domingo de sol para cuidar da saúde fazendo 
caminhada. De segunda à sexta-feira, ele acorda às cinco da 
manhã para praticar o exercício no Parque da Cidade. Além 
disso, cuida da alimentação evitando o excesso de doces e 
gorduras mantendo assim, a pressão arterial nos padrões 

normais. “A idade vai chegando e a gente tem que se cuidar”, 
afirma. Sr. Erivaldo participou da campanha e reconhece a 
importância da iniciativa. “Esse trabalho é muito importante 
para todos nós. Muita gente só descobre que tem algum 
problema num momento como este”, finaliza.

Já a Sra. Terezinha Machado de Almeida, de 54 anos, 
precisou passar por um susto para mudar o estilo de vida. Há 
dois anos, ficou hipertensa e sofria com dores estomacais. 
Além de passar a usar regularmente o remédio para controlar 
a pressão, ela adotou novos hábitos. “Eu sigo as orientações 
de uma nutricionista, vou ao cardiologista e faço atividade 
física pelo menos uma vez por semana. Depois disso tudo 
melhorou. Antes eu vivia ansiosa e deprimida. Hoje eu sou 
uma pessoa feliz porque tenho saúde.”, comemora.

A presença de palhaços animou adultos e crianças. A 
iniciativa mais uma vez atingiu o objetivo de informar a 
população e despertar os cuidados com a saúde através da 
prevenção.

No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, 8 de agosto, a 
Diretoria de Promoção de Saúde Cardiovascular 
(SBC/FUNCOR) da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
Seção Bahia fez uma mobilização durante todo o dia, no 
Dique do Tororó, com oficinas de aferição de pressão 
arterial, medição de circunferência abdominal, dosagem de 
colesterol, orientação nutricional com distribuição de uma 
cartilha explicando, em linguagem bem simples, o que é 
colesterol e quais os riscos. A iniciativa foi em parceria com 
os departamentos de Nutrição e Enfermagem. Cerca de 200 
atendimentos foram realizados.

No dia 3 de agosto, a Dra. Isabel Guimarães, diretora do 
FUNCOR/BA, esteve na Câmara de Vereadores para falar 
sobre o projeto de implantação de uma lei municipal que visa 
melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos nas cantinas 
escolares. O projeto já existe em Curitiba e Florianópolis. 

Sua tese baseia-se num estudo realizado pela mesma onde 
foram revelados dados alarmantes. Salvador é a segunda 

Grande Mobilização no Dique do 
Tororó

A população fez dosagem de 
colesterol

Momento para tirar dívidas com a 
cardiologista, Dra Isabel Guimarães

Crianças e Adolescentes também 
participaram da campanha

Dra. Isabel 
Guimarães 
na Câmara 

de 
Vereadores 
de Salvador

A atividade no Dique do Tororó 
atraiu centenas de pessoas

capital com os maiores índices de 
e levação de colesterol .  A 
preocupação maior é com as 
crianças. 29% dos meninos e 
meninas estão com colesterol alto 
e 60% deles chegarão à idade 
adulta com essa alteração, e isso 

implica num aumento dos riscos de doenças 
cardiovasculares. Esse crescente número está relacionado à 
mudança do estilo de vida e dos hábitos alimentares. 
“Embora o brasileiro jovem considere o colesterol um 
problema dos mais velhos, vários estudos onde foram 
realizadas autópsias em crianças, adolescentes e adultos 
jovens que morreram de causas não cardíacas, foram 
identificadas deposição de gordura nas artérias, a partir de 
03 anos de idade, causadas pelo excesso de colesterol”, 
enfatiza Dra. Isabel Guimarães.
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Resumo do Mandato Congresso Brasileiro

Salvador sediou o segundo maior evento de 
Cardiologia do mundo

Realizado no Centro de Convenções da Bahia, entre os 
dias 12 e 16 de setembro, o 64º Congresso Brasileiro de 
Cardiologia, o segundo maior evento da especialidade no 
mundo reuniu 6.580 cardiologistas, um recorde histórico, 
de acordo com o presidente da Comissão de Infra-
Estrutura do Congresso, Dr. Jadelson Pinheiro Andrade.

O diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
Dr. Luiz Antonio Campos destacou também a importância 
da Cardiologia brasileira e das pesquisas originais que 
são desenvolvidas em nosso País. “Os organizadores do 
congresso receberam 1.240 temas livres, todos eles 
resultado de trabalho inovador de pesquisadores 
brasileiros, e eles são tão importantes que, mesmo 
restringindo ao máximo, 616 foram selecionados para 
serem apresentados, um número recorde em eventos 
desse tipo”.

O tema central do congresso foi “O impacto das doenças 
cardiovasculares no mundo globalizado” e o tema de 
destaque “Centenário da descrição da Doença de 
Chagas”.

A sessão de abertura do 64° Congresso Brasileiro de 
Cardiologia, contou com a presença do governador 
Jaques Wagner, do prefeito João Henrique Carneiro, e do 
Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, além 
do Secretário Estadual, Dr. Jorge Solla, do Secretário 
Municipal da Saúde, Dr. José Carlos Brito, também 
presidente do Congresso, de todos os diretores de 
regionais e estaduais da SBC, entre eles o presidente da 
SBC, Dr. Antônio Carlos Chagas, o presidente da SBC-BA, 
Dr. Joel Pinho, além de representantes de delegações da 
Academia Francesa de Ciências, do American College of 
Cardiology e de mais de uma dezena de países, entre os 
quais Cuba, Chile, Equador, México, Portugal, Uruguai, 
Itália e Argentina.

O presidente da SBC, Dr. Antonio Carlos Chagas, disse 
que, o que caracterizou a SBC desde que assumiu foi a 
união da categoria, o trabalho conjunto dos profissionais, 
essenciais para que a entidade tenha chegado à 
internacionalização atual, da qual serve como exemplo a 
criação da Federação da Cardiologia de Língua 
Portuguesa, que une os esforços da SBC, de Portugal, 
Moçambique, Cabo Verde, Angola e demais países que 
falam a língua portuguesa. 

PREMIAÇÕES

A solenidade de abertura do 64º Congresso também foi 
marcada por premiações. Foram premiados pelos 
melhores temas livres orais o Dr. José Luiz Ferreira dos 
Santos, na categoria Clínica/Epidemiologia, Dr. Marcelo 
Continentino, na categoria Método/Diagnóstico, Dr. 
Ricardo Alves da Costa, na categoria Cirúrgico/In-
tervenção e Dr. Leonardo Augusto Miana, na categoria 
Pesquisa Básica/Experimental. 

Em seguida foram entregues os prêmios da categoria 

“Mérito SBC”, criado para homenagear os cardiologistas 
que prestaram grandes contribuições nas áreas de ciência 
e ou docência e ou assistência. Os “padrinhos” dos 
homenageados fizeram um resumo do currículo de cada 
um e subiram ao palco, sucessivamente, para receber a 
homenagem e um troféu, Dr. Ayrton Pires Brandão, Dr. 
Juarez Ortiz, Dr. Aristóteles Comte de Alencar Filho, Dr. 
Gilson Soares Feitosa, Dr. Luiz Carlos Bento Souza, que 
recebeu o prêmio em nome do Hospital do Coração, do 
qual é diretor clínico e Dr. Protásio Lemos da Cruz.

O último homenageado foi o professor Peter Libby, de 
Harvard, que recebeu o prêmio “International Teaching 
Award”, criado para prestar homenagem a um 
representante da Cardiologia Mundial, com destacada 
ação junto à Cardiologia Nacional. Terminada a cerimônia, 
o próprio professor Libby pronunciou a Conferência 
Magna, cujo tema foi “O impacto da doença 
cardiovascular no mundo globalizado”.

Os cardiologistas que não puderem comparecer ao 
Congresso poderão acompanhar o Congresso Virtual, 
através da Internet, que vai apresentar 40 horas das 
principais palestras pronunciadas no Congresso. Uma 
realização do setor de Informática da SBC que se repete 
agora, depois de ter levado ao ar um resumo virtual do 
Congresso Europeu de Cardiologia, em Barcelona, na 
Espanha.

Durante o evento foi lançada uma versão compacta de dez 
das mais importantes Diretrizes da Cardiologia e 
distribuída a todos os inscritos no 64º Congresso 
Brasileiro de Cardiologia. Houve também a instalação 
oficial do capítulo brasileiro do “American College of 
Cardiology”. Uma delegação de três cardiologistas norte-
americanos, tendo à frente C. Noel Bairy Merz, da 
Universidade da Califórnia, veio ao Brasil para entregar a 
carta de aprovação do “Board International” do ACC que, 
ao determinar a criação do Capitulo nacional, coloca o 
Brasil no mesmo nível dos Estados norte-americanos.

O Capítulo brasileiro vai funcionar na sede paulista da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Para o presidente da 
SBC, Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas, a criação do 
Capítulo é um reconhecimento da dimensão internacional 
da Cardiologia brasileira. “Esse é um passo importante na 
internacionalização da ciência, uma tendência que foi 
apontada como necessária durante a última reunião da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 
na qual a SBC foi citada como modelo a ser seguido”, 
enfatiza.

Salvador já foi sede de sete Congressos Brasileiros de 
Cardiologia nos anos de 1947 presidido por Dr. Adriano 
Pondé, em 1954 por Dr. Augusto S. Mascarenhas, em 
1963 por Dr. Rubem Tabacof, em 1975 por Dr. Gerson 
Pinto, em 1983 por Dr. Nilzo Ribeiro, em 1996 por Dr. 
Gilson Feitosa e em 2003 por Dr. Heitor Carvalho.

Fonte: www.cardiol.br

A SBC-BA promoveu a realização de cinco Jornadas de 
Integração regional no biênio que se finda, todas coroadas 
com elevado nível científico.

A regional Feira de Santana, sob o comando de Dra. Sara 
Soares realizou as XVI e XVII Jornadas de Cardiologia, 
tendo contado com a presença de renomados colegas, 
que discutiram temas importantes, relacionados à prática 
diária do cardiologista, como hipertensão arterial, 
dislipidemias, aterosclerose coronária, dentre outros.

A regional Sul, sob o comando de Dr. Ademir Medeiros, 
realizou em outubro de 2008 a IX Jornada de Cardiologia 
em Ilhéus, que foi abrilhantada com a presença de cerca 
de 100 colegas da região e intensa discussão de temas 
relevante e casos clínicos. A Jornada da regional Sul não 
foi realizada em 2009 por conta de choque de datas, 
principalmente devido à realização do Congresso 
Brasileiro em Salvador.

A diretoria científica da gestão 2008-2009 encerra seu termo 
com a sensação de dever cumprido. O corpo das suas ações foi 
composto por dois congressos estaduais, cinco jornadas no 
interior do estado, dois cursos de reciclagem, nove sessões 
integradas de cardiologia e um simpósio para médicos 
emergencistas da rede pública do estado.

Elemento central do calendário acadêmico baiano, as duas 
edições do congresso estadual foram realizadas com a 
participação de mais de 70 palestrantes. Seus programas 
científicos foram sempre construídos tendo como foco um tema 
central, que em 2008 foi a insuficiência cardíaca e em 2009 a 
doença coronária e a intervenção percutânea. A sua formatação 
simétrica e mais enxuta tornou mais fácil e agradável a 
navegação do programa pelo congressista, que pôde também 
desfrutar de sessões mais interativas com apresentações de 
casos reais, a exemplo dos mini-colóquios e a sessão de 
discussão de casos clínicos que tradicionalmente encerra o 
congresso. Foram mais de 100 temas livres aprovados, os quais 
foram apresentados e premiados em sessões exclusivas sem 
atividades concomitantes, privilegiando assim a produção 
científica baiana. 

Durante a edição de 2008, realizamos 4 simpósios pré-
congresso sob a responsabilidade dos diversos departamentos 
da SBC-BA e com a participação de convidados nacionais e 
internacionais. Ademais, em 2009 realizamos o I simpósio de 
interação clínico–cirúrgica nas doenças cardiovasculares com a 
par t icipação conjunta de cardiologistas cl ínicos, 
hemodinamicistas, cirurgiões e profissionais ligados a imagem 
cardiovascular em um exercício saudável que deve ser 

Jornadas do Interior: Retrospectiva do Biênio

extrapolado para a prática clínica diária.

Todas as atividades do congresso foram avaliadas pelos 
congressistas e devem servir a futuras gestões no sentido de 
consolidar as atividades bem avaliadas e modificar ou eliminar 
aquelas com fraco desempenho.

Nós também implementamos um novo formato para as sessões 
integradas de cardiologia no sentido de torná-las ainda mais 
atrativas e aplicáveis à prática do cardiologista clínico. A seleção 
dos tópicos, que focava em problemas clínicos específicos, e a 
inclusão de casos clínicos reais no programa, tiveram como 
objetivo aproximar a teoria, sem a qual a assistência médica se 
torna irresponsável e perigosa, à prática, sem a qual o 
conhecimento teórico é inútil.

Por sua vez, as jornadas de cardiologia do Sul e Sudoeste do 
estado além de Feira de Santana foram construídas e executadas 
com a forte participação e independência crescente dos colegas 
cardiologistas do interior. Esses eventos de alto valor acadêmico 
contribuem para o crescimento profissional e a interação entre 
os cardiologistas de todo o estado, além de fortalecerem seus 
núcleos assistências tornando-os cada vez mais independentes 
dos grandes centros urbanos.

A atual diretoria científica se despede com a certeza de ter 
fortalecido o caminho trilhado pelas gestões anteriores, e deixa 
para as diretorias futuras mais uma contribuição em prol da 
educação médica continuada e do estímulo à produção 
científica, objetivos precípuos da atividade associativa.

O mesmo êxito também consagrou as XI e XII Jornadas de 
Cardiologia realizadas pela regional Sudoeste, presididas 
pelo colega Francisco Lauton, sendo que na última 
contamos com a agradável presença do Prof. Antônio 
Carlos Pereira Barreto, compartilhando conhecimentos 
no tratamento da ICC.

As Jornadas do interior demonstraram a pujança de nossa 
especialidade no Estado e também proporcionaram 
momentos agradáveis de convivência com os colegas.

Em 2010 esperamos contar também com participação da 
recém criada regional Nordeste (sede em Paulo Afonso), 
sob o comando do colega Adson Leite.

Comissão Científica comemora os resultados dos 
dois anos de gestão

Dr. Eduardo Darzé
Diretor Científico

N
ot

a O serviço de artigos científicos continua disponível a todos os sócios da 

SBC-BA. Os interessados devem fazer a solicitação por 

e-mail geral.sbc.ba@cardiol.br ou pelo 71 3245-6320.

Dr. Antônio Moraes de Azevedo Júnior

Membro da Comissão Científico
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Mensagem da nova diretoria

ostaríamos, nesta primeira comunicação após a G
eleição, de agradecer a todos os colegas que 

acreditaram na nossa proposta e nos colocaram para 
dirigir à nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia - 
Secção Bahia nos próximos 2 anos.

Reiteramos o compromisso em tornar a nossa 
sociedade mais visível perante a comunidade, mais 
atuante perante o setor público e mais próxima dos 
sócios. Para tal contamos com a participação de todos.

A cada gestão desta sociedade, nesses seus 67 anos de 
existência, tem havido uma grande contribuição no 
sentido de novas conquistas e crescimento.  Vai caber a 
nós, fortalecermos os nossos congressos, tornando-os 
um pólo de capacitação da região, desenvolver 
estratégias para melhor qualificar o atendimento dos 
cardiopatas, especialmente nos pequenos municípios. 
Ampliar a gestão quantitativa e qualitativa do FUNCOR, 

nosso braço comunitário. Começar a discutir papel das 
cooperativas e do sindicato na melhoria dos nossos 
proventos.

Criar um canal de comunicação ainda mais interativo 
com o associado e profissionalizar ainda mais nossa 
administração interna.

Por fim, gostaria de agradecer a gestão que se finaliza na 
pessoa do colega Joel Pinho. Desde o primeiro momento 
da nossa intenção em concorrer a esta presidência, ele 
tem sido parceiro, grande colaborador e amigo o que tem 
facilitado muito o nosso inicio de trabalho.

A todos Boas Festas e um ano novo cheio de conquistas. 
Fiquem certos de que podem contar conosco. A 
SOCEBA existe para servir a vocês.
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Museu

Museu do Coração em Salvador Atrai Centenas de 
Visitantes

Os baianos tiveram a oportunidade de conhecer de perto 
a história da Cardiologia no mundo, no Brasil e no Estado 
da Bahia na Exposição Itinerante Museu do Coração 
durante o 64º Congresso Brasileiro de Cardiologia, de 12 
a 16 de setembro, no Centro de Convenções. Aberto ao 
público, a exposição que tem por objetivo apresentar de 
forma lúdica e didática os conceitos sobre prevenção e de 
qualidade de vida é uma realização da SBC – Sociedade 
Brasileira de Cardiologia com apoio da SBC – Seção 
Bahia. 

A exposição foi montada num espaço de 3.000 metros 
quadrados para proporcionar ao público um 
conhecimento mais amplo a respeito do sistema 
cardiovascular. Num painel sobre a Cardiologia baiana 
continham informações sobre o surgimento da 
especialidade no Estado, homenagens, os hospitais de 
referência, a criação da SBC-BA e a exposição de 
equipamentos.

Os visitantes também puderam conhecer de forma lúdica 
o coração de alguns animais descobrindo o peso de cada 
um deles. Muitos conheceram curiosidades dos aspectos 
simbólicos que o coração ocupa no imaginário popular: 
porque o coração é o símbolo do amor, está presente nas 
músicas, nos poemas, em pinturas. Nesta área, os 
visitantes escutavam músicas que falavam do coração.

O centenário de descoberta da Doença de Chagas estava 
descrita num painel de homenagem ao sanitarista Carlos 
Chagas e mostrava os avanços na qualidade de vida dos 
pacientes que a Cardiologia conseguiu realizar. Num jogo 
sobre a Doença de Chagas, com perguntas e respostas, 
as crianças tiravam dúvidas e revelavam conhecimento 
sobre a doença.

 Os hábitos saudáveis foram trabalhados com conceitos 
de alimentação de qualidade, os benefícios da atividade 
física, em palestra ministrada por um cardiologista. Os 
fatores de risco para a saúde cardiovascular como 
hiper tensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, 
sedentarismo também foram abordados.

O que mais chamou a atenção dos visitantes de diversas 
faixas etárias foi a exibição de um vídeo tridimensional 
exibido numa TV 3D de 42 polegadas. O recurso é ainda 
mais avançado que o do cinema 3D, pois dispensa a 
utilização de óculos especiais para ver os efeitos que 
parecem sair da tela. A animação mostrava o 
funcionamento do coração com a circulação do sangue 
por uma artéria e alerta para os riscos do consumo 
exagerado de alimentos que contenham o LDL pós 
gordura saturada.

O piso interativo foi outra tecnologia que entreteve o 
público. Através de uma projeção no chão os visitantes 
passavam e os elementos do sangue, como as hemácias 
e os leucócitos se movimentavam. 

Estudantes da rede pública visitaram o museu e tiveram a 
oportunidade de aprender brincando. Idosos e agentes 
comunitários também participaram das atividades. 

HOMENAGENS

A solenidade de inauguração da edição 2009 do Museu do 
Coração incluiu três homenagens a cardiologistas de 
destaque, que receberam esculturas de corações em 
arame pelo artista Laércio Alves, o mesmo que, também 
com arame, de duas cores, produziu um busto de Carlos 
Chagas, igualmente exposto no Museu.

Os cardiologistas homenageados foram o ex-presidente 
da SBC, Dr. Gilson Soares Feitosa, Dr. Heitor de Carvalho e 
Dr. Armênio Costa Guimarães. O mestre de cerimônia foi o 
diretor da SBC, Dr. Miguel Antônio Moretti, e como 
oradores o diretor do Museu, Dr. Emílio César Zilli e o Dr. 
Jorge Ilha Guimarães. 

Participaram da inauguração o presidente do 64º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia, Dr. José Carlos Brito, 
o presidente da SBC-BA, Dr. Joel Pinho, e integrantes da 
diretoria, amigos e familiares dos homenageados e 
diversos cardiologistas baianos.
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Comissão Científica

Escultura em arame de 
Carlos Chagas

Escultura do artista Laércio Alves

As crianças aprenderam divertindo-se no 
jogo da Doença de Chagas

A TV com tela em 
3D atraiu adultos e 
crianças

Réplicas de corações de animais com o peso 
original

O piso interativo chamou a atenção das 
crianças

Dr. Jose Carlos Brito, Dr. Gilson Feitosa, Dr. 
Heitor de Carvalho e Dr. Amênio Guinmarães

Um programa de 
computador fazia 

uma média de 
quantas vezes o 

coração já bateu de 
acordo com a data de 

nascimento


