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Memórias da SNNC

Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia – como surgiu

A falta de espaço para mostrar sua produção cientifica, conhecer o que estava sendo feito em cada Estado era a angustia dos 
cardiologistas e cirurgiões da região norte nordeste do Brasil. Os Estados da região em razão da pequena representatividade 
perante Sociedade Brasileira de Cardiologia não encontrava eco para seus anseios e a inexistência de espaço nos Congressos 
Brasileiros era imensa.

Assim, surgiu a Jornada Norte Nordeste de Cardiologia. Era o palco onde todos tinham oportunidade de mostrar o que estava 
sendo feito. Com o sucesso e objetivos atingidos a evolução de Jornada para congresso foi rápida, despertando em cada estado 
o desejo de sediar tao importante evento. O suporte financeiro até 1987 era todo do laboratório MSD, cabendo a SBC o custeio 
da participação do Presidente da SBC como convidado de honra, que se fazia presente desde a primeira jornada realizada.

Com a grande adesão dos cardiologistas e da cirurgia cardíaca o crescimento do Congresso atingiu uma preocupação 
financeira maior e a partir do VII Congresso N-NE de Cardiologia realizado em Natal no ano de 1987 os custos foram divididos 
entre MSD e Boerigher Ingelheim. Porém, um fato marcou profundamente o evento. A ausência do Presidente da SBC da 
época que apesar de ter sido convidado, não compareceu a solenidade de abertura, não informou o motivo da ausência ou 
se fez representar. Este fato foi entendido com uma descortesia para com toda imensa região.

Era o primeiro presidente da SBC a não comparecer ao Congresso. A ajuda financeira solicitada a SBC naquela época também 
foi negada, com a justificativa de não reconhecer o Congresso Norte Nordeste de Cardiologia. Esse posicionamento ratificou 
o pouco prestígio dos estados menores junto à entidade mãe. Alguma coisa precisava ser feita para mostrar a importância da 
região, sua capacidade de produção cientifica e os benefícios gerados em prol da sociedade.

Assim, no dia 12 de novembro de 1987, durante a realização do VII Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, no salão Reis 
Magos no Centro de Convenções Governador Lavoisier Maia, em Natal, após apresentação de todo histórico do congresso, 
suas dificuldades e angustias e após um amplo debate foi decidido criar uma entidade que congregasse todos os Estados da 
região Norte Nordeste, mostrando que a união de todos seria a forma mais forte de ser ouvida pela SBC. Seria uma sociedade 
com o objetivo de elevar a região sempre esquecida e fortalecer também a própria SBC, permitindo que os estados menores 
pudessem ter uma representatividade mais respeitada. Não havia nenhuma conotação separatista. Após imenso debate a 
proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os presentes recebendo o nome de Sociedade Norte Nordeste de 
Cardiologia. Foi também proposto, que estado eleito para sediar o próximo Congresso, Ceará e Sergipe eram candidatos, 
ficasse responsável para redigir o esboço dos estatutos. Como o estado de Sergipe abdicou de sediar o congresso em favor do 
Ceará, ficou decidido pela assembleia que o Estado do Ceará, sede do congresso no ano seguinte, apresentaria o esboço dos 
estatutos da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia ora criada. Esta assembleia foi presidida pelo Dr. Josmar de Castro Alves 
(RN), secretariada pela Dr. Maria Fátima de Azevedo (RN), estando devidamente registrada em Cartório na cidade de Natal.
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