
Editorial
São grandes os desafios da Medicina moderna. E obrigam, 
aos que praticam a arte médica, trilhar um caminho cada 
vez mais estreito, para permanecer nos limites impostos 
pelos compromissos assumidos com a ética profissional e 
com os valores humanísticos inerentes à função de cuidar 
dos seus semelhantes.

O que ocorreu com a Medicina Cardiovascular nas últimas 
décadas excedeu qualquer expectativa. Os avanços obti-
dos nas áreas de diagnóstico e tratamento das afecções 
cardiovasculares são imensos e já mostram seu impacto 
nas estatísticas de saúde, em escala universal, com redu-
ção significativa de óbitos e de incapacitação. De um lado, 
estes fatos nos enchem de orgulho e de satisfação pelo 
dever cumprido; de outro, aumentam exponencialmente a 
responsabilidade dos profissionais, em busca permanente 
de atualização científica, cuidando dos novos e complexos 
relacionamentos com pacientes e suas famílias, com co-
legas de outras especialidades e com a indústria de equi-
pamentos médicos e de produção de fármacos, cada vez 
mais competitiva na ocupação de espaços mercadológicos.

Chegamos ao início do século 21 trazendo as indiscutíveis 
vantagens dos avanços tecnológicos que são rapidamente 
incorporados à prática médica. Mas o processo de tomada 
de decisão e nossa definição de conduta são agora pau-
tados por uma tríade inescapável que orienta essa condu-
ta: somos obrigados a levar em conta as melhores e mais 
recentes indicações da Medicina Baseada em Evidências 
(MBE), a experiência acumulada no tempo de exercício 
profissional e a opinião do paciente e seus familiares quan-
to à conduta proposta. Estes, os fatores explícitos – claro, 
existem, ainda, as pressões claras ou subreptícias dos po-
derosos conglomerados da indústria da saúde, agindo no 
sentido de manter a hegemonia dos seus produtos.

Diante desses fatos, a permanência de uma publicação 
médica, com periodicidade regular, como fonte de trans-
missão de conhecimentos técnico-científicos e fórum de 
debates profissionais, torna-se essencial ao aprimoramen-
to da Medicina, enquanto Ciência e Arte.

Arco cumpriu esse relevante papel nos últimos quatro anos, 
graças à dedicação e ao espírito associativo dos presiden-
tes da nossa SBC Centro-Oeste, nos mandatos dos douto-
res Luiz César Nazário Scala e Lázaro Fernandes Miranda. 
A estes queridos colegas, expoentes da Cardiologia 
Brasileira, nosso reconhecimento, nossa satisfação e orgu-
lho pelo dever cumprido. Esperamos que esses sentimen-
tos sejam compartilhados pelos leitores da revista Arco. 
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