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Mensagem do Presidente da SNNC

Caros Colegas,

Manaus tem a honra de sediar pela terceira vez o Congresso Norte Nordeste de Cardiologia na sua XXXII versão, e na 
oportunidade o XXIV Congresso Norte Nordeste de Cirurgia cardiovascular, juntamente como o VIII Simpósio Norte Nordeste 
de Cardiologia Intervencionista. Este conjunto de eventos é prova da robustez da especialidade em nossa região. Para chegarmos 
tão longe foi porque nos apoiamos nos ombros de gigantes. E para que possamos valorizar nossa originalidade, temos que 
assumir com humildade as influências que nos levaram ao estágio atual. A pertinácia de alguns, ao longo dos anos, nos legou 
um ambiente social e científico com características regionais, dando o devido apreço à universalidade. O Congresso Norte 
Nordeste de Cardiologia tornou-se nossa referência.

Neste ano de 2012, a Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia, comemora seu Jubileu de Prata. Girando ao contrário, 
milhares de vezes, os ponteiros do relógio do tempo, chegamos às 19 horas do dia 12 de novembro de 1987, na cidade de 
Natal (RN), quando ocorria a Assembleia Geral do VII Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, que foi presidido com muita 
dificuldade e denodo pelo Dr. Josmar de Castro Alves. Em Ata secretariada pela Dra. Maria Fátima de Azevedo, observou-se 
por diversos motivos, a necessidade de criação de uma Sociedade Regional na nossa especialidade. A proposta foi lançada 
e aceita, e o que veio depois já faz parte da história. Os operários da Cardiologia conseguiram erguer nesses 25 anos uma 
estrutura sólida, que já serviu de berço para várias gerações de profissionais identificados com nossas peculiaridades.

Contamos com uma plêiade de clínicos, intervencionistas e cirurgiões que atuam de maneira exemplar na assistência, ensino, 
prevenção e promoção da saúde cardiovascular em todos os estados da região norte e nordeste.

Uma nova geração de cardiologistas, trazendo a necessária oxigenação e renovação tissular, se prepara para assumir os 
trabalhos associativos, tão necessários para o fortalecimento de nossa especialidade. São jovens profissionais na aurora de 
suas vidas profissionais, munidos de patrimônio moral e científico, aptos a esta árdua tarefa. Os mais antigos, que tiveram a 
capacidade de criar e manter nossa Sociedade até a presente data mostrarão agora, a necessária competência para transmitir 
o bastão em condições favoráveis aos novos dirigentes.

Parabéns a todos os cardiologistas que não medem esforços para frequentar nossos eventos, e sentem orgulho de pertencer 
e atuar na Região Norte-Nordeste.

Aristóteles Comte de Alencar Filho
Presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia


