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Editorial

Prezados cardiologistas da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – Regional Norte-Nordeste,

Essa é a terceira edição da nossa revista que publicamos 
no ano de 2016. Destaco nesse número a primeira sessão 
eletrocardiográfica da RNNC com discussão interativa 
de traçados de ECG. Elaborei esse caso para vocês em 
parceria com a Dra. Renata Nara Silveira de Araújo que é 
médica residente de Terapia Intensiva no Hospital Getúlio 
Vargas – PI. Mais destaque para os artigos comentados em 
”Publicações de Impacto no Último Ano em Síndrome 
Coronária Aguda” de autoria do Dr. Jamerson de Almeida 
Sampaio, médico residente de Cardiologia do Hospital 
Santa Izabel e do Dr. Gilson Soares Feitosa-Filho que tem 
doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é 
professor de Cardiologia da Escola Bahiana de Medicina e 
da residência de Cardiologia do Hospital Santa Izabel. Esse 
último apresentou esse tema em palestra no XXXVI Congresso 
Norte-Nordeste de Cardiologia / 28° Congresso Baiano de 
Cardiologia. Outro tema abordado foi relacionado ao uso 
da terapia de ressincronização cardíaca e desfibriladores em 
octogenários publicado esse ano no periódico EUROPACE 

e comentado pelo Dr. Gustavo Gomes Torres que é médico 
do serviço de Cardiologia do Hospital Universitário do Rio 
Grande do Norte com formação em Estimulação Cardíaca 
Artificial pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo. Na sessão de memórias da 
sociedade Norte Nordeste de Cardiologia o Dr. Joel Alves 
Pinho Filho, coordenador do ambulatório de insuficiência 
cardíaca do Hospital Santa Izabel e professor de Clínica 
Médica da Escola Bahiana de Medicina e o Dr. Antônio 
Carlos Sales Nery, cirurgião cardiovascular, que foi um dos 
fundadores da nossa regional, abordaram uma importante 
temática administrativa sobre a origem e os caminhos dos 
congressos da sociedade NNE de cardiologia e sua relação 
com a saúde financeira da entidade. Por fim, finalizamos 
com uma breve mensagem da nossa presidente Dra. 
Claudine Feio. Agradecemos sempre a contribuição de cada 
participante. Boa leitura a todos. 

Abraço cordial,
Carlos Eduardo Batista de Lima
Editor-chefe da Revista Norte-Nordeste de Cardiologia


