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Mensagem do Presidente

Prezados Colegas

É com imenso prazer que utilizo esse espaço da Revista Norte Nordeste de Cardiologia, o mais importante instrumento de 
comunicação científica da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia, para enviar a mensagem da edição de dezembro de 
2012. Ao assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) tinha a exata noção do grande desafio que seria 
conduzir os destinos de uma sociedade com a dimensão nacional e internacional que tem hoje a SBC. E, ao fazê-lo, procurei 
utilizar, como ferramenta de trabalho, o aprendizado adquirido nas atividades desempenhadas na cardiologia da nossa região. 
A consolidação do prestigio cientifico da cardiologia praticada nos diversos estados das regiões norte e nordeste, tendo como 
base de sustentação a produção cientifica que é praticada nos vários centros de excelência em cardiologia distribuídos por toda 
a região é o referencial que lhe confere expressivo destaque em fóruns científicos nacionais e internacionais. A cada ano, um 
número significativo de cardiologistas com experiências e valores construídos nas regiões norte e nordeste, assume posição de 
destaque na cardiologia brasileira. Esse destaque pode ser verificado através a produção de pesquisas e estudos clínicos, na 
condição de palestrantes em eventos nacionais e internacionais, nas contribuições aos periódicos, ou ainda, ocupando posições 
nas diretorias de departamentos, grupos de estudo e na presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A recente decisão 
de um grupo de colegas cardiologistas liderados pelo Prof. Gilson Feitosa, de iniciar a publicação da Revista Norte Nordeste de 
Cardiologia no formato que foi definida, espelha claramente o grau de maturidade cientifica da Sociedade Norte Nordeste de 
Cardiologia. A SBC se orgulha de ter a nossa regional como um dos seus mais importantes pilares de sustentação. O trabalho 
que estamos realizando à frente da atual diretoria da SBC tem por objetivo maior contribuir para o crescente fortalecimento 
do conceito da SBC junto aos seus associados, e no plano pessoal, estar a altura das tradições da cardiologia de nossa região, 
nordestino que sou, sendo este fato um privilégio! 

Abraços a todos, 
 

Jadelson Andrade 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Presidencia 


