
Roberto Nóbrega - Presidente da SBC-PB

Edito rialEdito rial

Informativo da Sociedade Paraibana de Cardiologia
Ano 2 - Nº 03- Maio de 2001.

O evento trouxe nomes ilustres da cardiologia 
nacional como:

Prof. Dr. Eduardo Sosa 
Prof. Dr. Maurício Scanavacca

- InCor HCFMUSP

 - InCor HCFMUSP

- InCor HCFMUSP

- PE

- RN

- PE

- RN

Dra. Denise Hachul 
Dr. André Rezende 
Dr. Flávio Oliveira 

Dr. Paulo Cavalcanti 
Dr. Sylton Arruda 

A qualidade da programação científica e dos participantes resultou no sucesso do curso 
de arritmia para o clínico, que contou com a participação de mais de 180 inscritos.

No programa elaborado pela Sociedade Paraibana de Cardiologia foram discutidos os temas: 
!

!

!

!

O papel da eletrofisiologia intervencionista na Cardiologia Contemporânea

Fibrilação Atrial

Manuseio Clínico das Arritmias Cardíacas

Síncope

Prof. Dr. Eduardo Sosa Prof. Dr. Maurício Scanavacca

A SBC/PB tem a grata satisfação de anunciar mais
um lançamento do Jornal do Coração. Para isso, temos con-
tado com a colaboração dos nossos companheiros, com a
edição, não só de trabalhos científicos, mas, especialmente,
com temas variados, visando o enriquecimento cultural.

A importância deste Jornal é justamente ampliar e
direcionar notícias e informações, para contribuir no desen-
volvimento da nossa Cardiologia. Com efeito, não medimos
esforços a fim de melhorar a sua qualidade, proporcionando
mais oportunidades aos nossos profissionais.

Assim, mantendo este direcionamento, temos o pra-
zer de comunicar aos colegas que o VI Congresso Paraibano
de Cardiologia será realizado na cidade de Campina Gran-
de, no período de 08 a 10 de novembro de 2001. Como
forma de incentivar as apresentações de Temas Livres atri-
buímos ao melhor trabalho classificado o prêmio “Quintiliano
Mesquita”.
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CURE

O Estudo Cure envolveu 12.582 pacientes com angina instável ou IAM não Q. que estavam usando Aspirina,
Beta-Bloqueadores e outras drogas comumente usadas. Os pacientes foram randomizados para Clopidogrel (ataque
de 300mg, seguido fr 75mg diário) ou placebo durante 12 meses. Houve uma redução de 20% no objetivo primário de
morte cardiovascular, infarto e AVC e similar redução destes eventos associados à isquemia refratária.

CAPRICORN
O Capricorn é o primeiro estudo com Beta-Bloqueador pós-infarto, desde a introdução da Fibrinólise e da

Angioplastia primária, e em uso de inibidor da ECA. Foram randomizados 1959 pacientes com IAM recente e baixa
fração de ejeção (< 40%) para Caverdilol ou placebo. Mortalidade de qualquer causa foi reduzida significadamente em
23% e o reinfarto em 41% no acompanhamento tardio médio de 21 meses.

STAF
Foi comparados a reversão do ritmo com o controle da freqüência cardíaca da fibrilação atrial. Após um perí-

odo de acompanhamento médio de 20 meses.  Não foi encontrada diferença entre os dois grupos em relação ao
objetivo primário composto de óbito, AVC/ATI, ressuscitação cardiopulmonar, ou embolização sistêmica.

POEM
Este estudo demonstrou equivalência na patência da descendente anterior, comparando-se a cirurgia conven-

cional com a minimamente invasiva, sem circulação extracorpórea, em seis meses.

TACTICS-TIMI 18
Os benefícios da estratégia invasiva precoce na Síndrome Isquêmica Aguda podem ser obtidos ao mesmo

custo da estratégia conservadora menos efetiva em um ano.
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Evento: XXI Congresso Norte-Nordeste
de Cardiologia

Local: Recife-PE
Data: 07 a 09/06.

Evento: XXIII Congresso Brasileiro de
Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista

Data: 14 a 16/06.

Evento: Intensive Care and Emergency
Medicine

Local: São Paulo-SP
Data: 26 a 29/06.

Evento: Curso de Atualização sobre
Excesso de Peso e Doença
Cardiovascular

Local: João Pessoa-PB
Data: 10/07.

Evento: Curso Nacional de Reciclagem
em Cardiologia

Local: São Paulo-SP
Data: 11 a 15/07.

Agenda 20 0 1
Evento: XVIII Congresso da SOCERJ
Local: Rio de Janeiro-RJ
Data: 18 a 21/07.

Evento: VII Congresso Cearense de
Cardiologia

Local: Fortaleza-CE
Data: 10 a 12/08.

Evento: XVIII Interamerican Congress of
Cardiology

Local: Panamá
Dta: 11 a 15/08

Evento: Curso Nacional de Reciclagem
Local: Maceió-AL
Data: 14 a 18/08.

Evento: Congresso Paraibano de
Cardiologia

Local: Campina Grande-PB
Data: 08 a 10/11.

No dia 28 de outubro de 2000, deixou-nos o Mestre Professor Dr. Quintiliano H. de Mesquita. Paraibano excepcional, que
honrou nosso nome no cenário científico nacional e internacional, homem de um caráter ímpar, com quem tive a oportunidade de
aprender muito sobre cardiologia e vida, o que o fazia um Educador no verdadeiro sentido da palavra. Cheguei ao Professor
Quintiliano por meio de outro homem brilhante, o Professor Antonio Dias dos Santos, no início de 1974, onde fui cursar o 6º ano de
medicina e dei continuidade com a residência. O Hospital Matarazzo era o local  acolhedor onde chegavam vários nordestinos,
sendo a maioria paraibanos, em busca de conhecimentos, recebendo do Dr. Quintiliano o aconchegante carinho, que contrastava
nitidamente com a “fria” São Paulo e fazia nos sentir como se estivéssemos em nossas casas.

Quero testemunhar aqui mais um dos aspectos admiráveis deste homem, que guardo em meu coração por toda vida.
Tendo tomado conhecimento que enfrentava dificuldades financeiras para sobreviver em São Paulo, durante meu 6º ano, onde via-
me obrigado e procurar algum ganho com plantões em cidades circunvizinhas, ofereceu-me ajuda a fim de que pudesse dedicar-
me aos estudos com mais tranqüilidade, ato este, totalmente espontâneo.

Durante sua vida, colecionou títulos, publicou livros e inúmeros trabalhos (são 33 trabalhos inéditos na literatura mundial e
41 na literatura nacional). Foi fundador e chefe do Instituto de angio cardiologia do Hospital Matarazzo de outubro de 1945 a
dezembro de 1979. O trabalho foi constante em sua vida. Deixou-nos logo após concluir o estudo” Cardiotônico: insuperável na
preservação da estabilidade miocárdica como preventivo das síndromes coronárias agudas e responsável pela prolongada sobrevida”,
que encontra-se no prelo para publicação. Com a sua Teoria Miogênica do Infarto do Miocárdio, foi outorgado com o Prêmio
Tradição Ernst Edens pela Sociedade Internacional de Combate ao Infarto, Stuttgart,  Alemanha, em 1975. Era época de minha
residência e lembro-me de sua indisfarçável alegria, com alguma pitada de decepção, por não ser do Brasil este reconhecimento.
Foi Professor Honorário da Faculdade de Medicina de nossa Universidade, Sócio Fundador da Sociedade Brasileira de Cardiologia
e seu primeiro Tesoureiro, Sócio Fundador da Sociedade Brasileira de Angiologia, Sócio  Emérito Fundador da Academia Paraíbana
de Medicina e Sócio Benemérito de  nossa Sociedade Paraibana de Cardiologia.

A preocupação, dedicação e relacionamento com seus pacientes era marcante no seu dia a dia e neste aspecto era
também especial.
Por tudo isto, o querido Professor Quintiliano é inesquecível. Agradeço a Deus a grande oportunidade que tive de conviver e
aprender com este homem, o que me torna uma pessoa privilegiada. Deixo aqui em meu nome e de todos os nordestinos que
foram recebidos pelo Professor Quintiliano em São Paulo, minhas homenagens. Grande saudade!

Paulo Bezerra de Araújo Galvão

EXEMPLO DE VIDA
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INFORMATIVO SBC-FUNCOR

O SBC-FUNCOR Regional Paraíba e a Socieda-
de Paraibana de Cardiologia coordenaram a Campanha
Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arteri-
al, no dia 26 de abril, em nosso Estado. Com o apoio da
Secretaria Estadual de Saúde, das Secretarias de Saúde
dos municípios de João pessoa e Cabedelo, foram colo-
cados 45 Postos de atendimento nas unidades de saúde
do município de João Pessoa, 1 no Hiper-Bompreço, 1 no
Bompreço da Praça Castro Pinto, 1 na praia de Tambaú e
13 Postos no município de Cabedelo, totalizando 61 Pos-
tos de atendimentos, no qual foram desenvolvidas em to-
dos, atividades preventivas, com entrega de materiais
educativos e verificação da pressão arterial.

O evento contou com a importante participação da
imprensa paraibana, que nos cedeu seus preciosos es-
paços com reportagens nos principais jornais da capital
(O Norte, Correio da Paraíba e A União), entrevistas nas
emissoras de rádio (Arapuãn, CBN, Correio e Tabajara) e
de televisão (TV Tambaú-SBT), com reportagens ao vivo
nos postos de atendimento.

Na Campanha de 2000 tivemos 12.800 atendimen-
tos no estado da Paraíba. Esperamos que as próximas
campanhas tenham sucessos como tivemos nas de pre-
venção e combate à hipertensão arterial de 2000 e deste
ano.

João Cavalcanti de Albuquerque Filho
Representante SBC-FUNCOR-PB

CordialmenteCordialmenteCordialmenteCordialmenteCordialmente
Dedicado aos colegas da Sociedade
Paraibana de Cardiologia

De cor, Cordis-Coração;
Sustentáculo da vida, da emoção;
Quando irado, embassas a mente;
Sê complacente, acalma.
Seda coração, minha mente,

Minh’alma

Dá-me vida, dá-me calma;
Livra-me da arritmia, bradicardia,

Hipertensão

Mas... se o pior ocorrer
Que não me deixe morrer

“Segure a barra”,
Coração.

Francisco Carlos de SousaFrancisco Carlos de SousaFrancisco Carlos de SousaFrancisco Carlos de SousaFrancisco Carlos de Sousa
Anestesiologista


