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XXXV CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE CARDIOLOGIA
VII CONGRESSO PIAUIENSE DE CARDIOLOGIA
03 a 05 setembro 2015, Hotel Rio Poty,  Teresina – Piauí

“Congresso
Reunir
Congregar
Abraçar.

Coração
União
Paixão
Emoção!

“Teresina
Menina
Cajuína.

Cardiologistas
Reunidos
Ensinando e aprendendo.”

(José Itamar Abreu Costa, presidente da SNNC, Biênio 2014 - 15)

Teresina, a capital do Estado do Piauí, no período de 03 a 05 de setembro último, teve a honra de receber o XXXV Congresso 
Norte e Nordeste de Cardiologia e o VII Congresso Piauiense de Cardiologia, ambos sob a presidência do jovem médico Dr. 
Carlos Eduardo Batista Lima (PI) e sob a presidência da Comissão Científica, o Dr. Luiz Bezerra Neto (PI). Trata-se de iniciativa 
conjunta da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia/SNNC, presidida pelo Dr. José Itamar Abreu Costa (PI), e da Sociedade 
Piauiense de Cardiologia/SPC, presidida pelo Dr. João Francisco de Sousa (PI), que tem o importante objetivo de promover 
adivulgação e disseminação dos avanços científicos alcançados na área da prevenção e do tratamento dos problemas que 
envolvem a saúde do coração, preocupação que ainda se apresenta como das mais relevantes para a vida do brasileiro, 
especialmente para aqueles que vivem distantes dos grandes centros. 

Assim, a comissão organizadora, visando cumprir os objetivos propostos, focada no cardiologista clínico e na aplicação 
prática dos conhecimentos científicos atuais, empenhou-se sobremaneira no planejamento e execução de uma programação 
que, além de preencher tais requisitos, foi exitosa ao conseguir atrair para o evento grande número de profissionais filiados a 
sociedades de cardiologistas, bem como outros profissionais de áreas afins, a exemplo de fisioterapeutas, enfermeiros, dentre 
muitos outros.

A solenidade de abertura foi prestigiada por representantes do governador do Estado, do prefeito da capital e do secretário 
de Saúde do Estado, além dos titulares da Fundação Municipal de Saúde. Na oportunidade, foram reconhecidos os esforços dos 
pioneiros da cardiologia no Estado do Piauí, aos quais foram conferidas comendas alusivas às homenagens. Sob muita emoção, 
acompanhados e/ou representados por seus entes queridos, fizeram jus a tais honrarias os seguintes médicos cardiologistas: 
Ludgero Raulino da Silva Neto, Maiarino Gonçalves Maia, Osvaldo do Rego Melo, Luiz Nódgi, Nogueira Filho (in memoriam).

Inúmeros profissionais filiados a diferentes sociedades de cardiologia de todo o País estiveram presentes e contribuíramde 
forma significativa para a troca de experiências entre os congressistas. Registre-se as valiosas colaborações como participantes 
e/ou palestrantesdos profissionais Doutores Marcos Antônio Perin (SP), Fábio Augusto Seling (PR), José Ribamar Costa Jr (SP, 
porém maranhense de nascimento), Roberto Vieira Botelho (MG), Pedro Alves Neto (SP/Incor, filho de piauienses), Rogério 
Braga Andalaft, Dalmo Antonio Moreira (SP), Hélio Roque (RJ), Ronaldo Rosa (SP)  Francisco Saraiva Kerr (SP). Inúmeros foram 
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os palestrantes do Norte e Nordeste, podemos destacar a participação dos doutores: Gilson Soares Feitosa (BA), Gilson Soares 
Feitosa Filho (BA), Aristoteles Alencar (AM), Claudine Feio (PA), José Xavier (MA), etc.

Registre-se ainda a importância do Congresso para a classe estudantil, seja da rede pública ou particular, de Teresina, de 
municípios piauienses e de outras Unidades da Federação, que atendeu em massa o convite dos organizadores do evento. 

O evento contou com a participação de palestrantes provenientes do Estado do Amazonas até o da Bahia. Inscreveram-se 
cerca de 100 trabalhos entre temas livres (mural e oral). Foram premiados dois trabalhos: tema livre (oral), da Bahia, de autoria 
do Dr. Gilson Soares Feitosa Filho (BA) e tema livre (mural), do Piauí, de autoria do Dr. Flávio Camurça (PI).

Da programação constaram palestras, apresentação de trabalhos científicos, além da feira de negócios, sempre uma excelente 
oportunidade para divulgaçãodos avanços tecnológicos alcançados na área. Dentre os apoiadores, destacaram-se o Hospital 
Itacor, Medplan, Unimed.

Ao finalizar, foi eleita a nova diretoria para o biênio 2016 - 2017, além de decidir que o próximo Congresso será realizado 
em Salvador, em 2016 e foi anunciado que o Dr. Carlos Eduardo Batista Lima (PI) será sucessor do Dr. Gilson Soares Feitosa 
no editorial da RNNC.

Dr. José Itamar Abreu Costa
Presidente da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia (Biênio 2014 – 2015)


