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Estamos na reta final dessa gestão e ainda que tenhamos
muitos caminhos a percorrer na obtenção da excelência
almejada para a nossa sociedade, a sensação do dever
cumprido é real.
Durante esses dois anos à frente da SBC-BA tive a oportunidade de trocar experiências, aprender e contribuir
para o fortalecimento da cardiologia baiana, juntamente
com os demais membros da diretoria, num apoio mútuo.
Vivemos um ano de desafios jamais enfrentados pela
categoria médica. E cabe a cada um de nós reavaliar a
conduta, reafirmar os valores e redirecionar nossa atuação para o exercício de uma medicina pautada na ética,
na qualidade, priorizando acima de tudo o cuidado com
os nossos pacientes.
Dou boas vindas, desejo sorte e sucesso para os colegas
que nos sucederem. Certamente, todos eles terão muito a contribuir para tornar a nossa SBC-BA ainda mais
atuante, exercendo o importante papel de levar o aprimoramento científico ao cardiologista baiano.
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Dr. Nivaldo Filgueiras

Dr. Augusto Almeida

Dr. Mário Rocha

Outro aspecto bastante relevante foi o crescimento no
envio de Temas Livres. Nossa atuação frente à SBC-BA
será de aprofundar esses objetivos para tornar a nossa
sociedade ainda mais plural tanto na participação dos
profissionais de capital como também médicos de outras
regiões e criaremos programas que contemplem essas

possibilidades”.
Dr. Nivaldo Filgueiras, diretor financeiro da SBC-BA, apresentou o book comercial com os eventos já programados
para o próximo ano e suas devidas cotas de patrocínio. O
26º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia será de
15 a 17 de maio, no Bahia Othon Palace.

Diretoria da SBC-BA lança
Calendário de Eventos 2014

O

lançamento do Calendário de Eventos 2014 aconteceu num café da manhã, dia 29 de outubro, no Hotel
Pestana, com a presença de diretores da SBC-BA, representantes da indústria farmacêutica, equipamentos, mercado imobiliário e instituição financeira.

A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo presidente,
Dr. Augusto Almeida, que agradeceu a presença de todos
e reafirmou a importância de tornar a relação com os
parceiros ainda mais estreita. “Desde que assumimos a
diretoria da sociedade, há quase dois anos, nosso principal objetivo foi tornar os nossos eventos ainda mais fortes e consistentes do ponto de vista científico. E isso tem
sido uma realidade nos últimos dois congressos baianos.
Estamos satisfeitos com o caminho que estamos trilhando porque já percebemos um reconhecimento de todos
vocês e dos sócios, porém há ainda muito a desenvolver
para atingirmos a excelência que objetivamos. O trabalho
desenvolvido pela SBC-BA é de suma importância para o
cardiologista baiano e o apoio de todos vocês é fundamental para tornar realidade nossos anseios. Por isso, realizamos esse encontro com antecedência do nosso congresso para que vocês, nossos parceiros, também possam
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sugerir alternativas e formatos que atinjam os seus objetivos”.
Dr. Augusto reiterou que a condução dos trabalhos terá
uma continuidade com a nova diretoria. “A diretoria que
nos sucede tem um pensamento muito próximo do que
vínhamos trabalhando nessa gestão e certamente os novos diretores continuarão esse trabalho de valorização e
crescimento da SBC-BA”, concluiu e apresentou os novos
integrantes.
Dr. Mário Rocha, presidente eleito para o biênio
2014/2015, confirmou a intenção de dar continuidade
aos projetos já desenvolvidos. “Estava refletindo nas palavras de Augusto e sei que ainda existem muitos caminhos
a serem percorridos. Dizem que o maior inimigo do bom
é o ótimo e que, as vezes, isso é inatingível. Porém dentro
dessa perspectiva, o trabalho da atual diretoria foi sólido.
Eu tive o previlégio de participar como diretor da Comissão Científica e, desde o primeiro momento, tínhamos o
desafio de tornar o nosso congresso mais atrativo com
um maior número de participantes e conseguimos atingir
um público amplo, principalmente, de médicos.

Nova cooperativa reúne hemodinamicistas
e eletrofisiologistas na Bahia
A Cooperativa de Hemodinamicistas e Eletrofisiologistas foi criada no dia 10 de dezembro de 2013, numa reunião
na sede da SBC-Bahia. A instituição tem o intuito de defender os interesses destes especialistas em todo o estado
da Bahia.
Presidente: Dr. José Carlos Brito
Vice-presidente: Dr. Alexsandro Fagundes
Diretor Técnico: Dr. Antônio José Neri
Diretor Administrativo-Financeiro:
Dr. Nilson Borges Ramos
Diretor Secretário: Dr. Lucas Hollanda

Conselho de Administração:
Titulares:
Dr. Antônio Azevedo Júnior
Dr. Jorge Braga
Dr. Paulo Ribeiro

Suplentes:
Dr. Adriano Dourado
Dr. Fábio Solano
Dr. Gilson Godinho
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Estudantes Baianos
vencem I Concurso
Brasil Prevent
O concurso foi uma iniciativa da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
em parceria com as secretarias municipais de educação e teve como tema
“Coração feliz é coração com saúde”.
Escolas da Bahia e do Rio de Janeiro
participaram da disputa.

O

clima de espectativa e emoção estava visível no olhar
dos dois estudantes, durante a Cerimônia de Abertura do IV Brasil Prevent / II Latin American Prevent, dia 06 de
dezembro, no Bahia Othon Palace Hotel, na capital baiana.
Muito mais que receber o prêmio, o momeno representava para os dois garotos a certeza do orgulho dos familiares
e professoras que os acompanharam. O primeiro colocado
foi Martson Davi Santos Souza, de 9 anos, da Escola Municipal Vinícius de Moraes e o terceiro premiado foi Welington Santos Oliveira, de 10 anos, que estuda na Escola
Municipal Adilson de Souza Gallo, ambas em Salvador.
Os dois receberam um tablet, medalha e certificado. Martson, acompanhado da professora Alzira Veloso Freire, recebeu o prêmio das mãos do presidente da SBC, Dr. Jadelson
Andrade, e o presindente da SBC-BA, Dr. Augusto Almeida,
fez a premiação a Welington que também estava acompanhado da professora Aline Cerqueira Sacramento.
O segundo lugar ficou para Alexandre Luiz Silva Pina Júnior,
de 10 anos, da Escola Municipal Professor Vilmar Bastos
Furtado, de Belford Roxo, Rio de Janeiro.
Em Salvador, 39 alunos da rede municipal participaram
do concurso e no Rio de Janeiro foram 40 estudantes, todos eles do 3º ano do ensino fundamental. Os vencedores
foram escolhidos com os seguintes critérios de avaliação:
criatividade e originalidade, sendo cada um deles avaliado
de 1 a 10 pontos. Os desenhos finalistas estavam expostos
numa galeria na área de exposição do evento.
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Cardiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, professores de educação física e enfermeiros esclareceram dúvidas, avaliaram os resultados e orientaram formas de controle da pressão
arterial, peso, colesterol, e falaram sobre alimentação saudável e atividades físicas. Os participantes também assistiram à uma aula expositiva de reanimação cardíaca com manequim especialmente
desenvolvido para treinamentos médicos. Dr. Marcos Barojas, diretor do FUNCOR/Ba e a Drª. Jussara
Pinheiro, diretora do Departamento de Arritmia da
SBC-BA conduziram os trabalhos.
A dona de casa, Socorro dos Santos, que vivenciou
um momento de aflição ao lado da irmã acometida por uma parada cardíaca, foi uma das voluntárias do curso. Ela garante que se tivesse noção
de como executar as manobras cardíacas poderia
ter ajudado naquele momento. “Agora eu sei que
posso ajudar, de alguma forma, alguém que esteja com uma parada cardíaca até a chegada do socorro”. Por sorte, sua irmã conseguiu assistência
especializada e superou o problema sem sequelas.

SBC-BA e SOBRAC
Orientam população

sobre

manobras

básicas de ressuscitação cardiovascular

A

Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seção Bahia
(SBC-BA), através da sua Diretoria de Promoção
de Saúde Cardiovascular – FUNCOR, e a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realizaram mais
edição da campanha CORAÇÃO NA BATIDA CERTA. Dessa
vez aconteceu no Hospital Ana Nery, na manhã do dia 12
de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e
Morte Súbita.
A iniciativa teve o objetivo de alertar pacientes e funcio-
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nários do hospital sobre a importância do diagnóstico e
prevenção das doenças que acometem o coração. Mais
de duzentas pessoas participaram da mobilização que
ofereceu diversos serviços gratuitos como: aferição da
pressão arterial, medida da cintura abdominal, dosagem
de colesterol e distribuição de material educativo sobre
controle dos fatores de risco para a doença cardiovascular. A campanha mobilizou a imprensa da capital que
abordou amplamente o assunto, através de reportagens
e entrevistas ao vivo em telejornais e programas de rádio.

Homenagem

Dr. Tatiana Galvão, Dr. Antonio Carlos Vieira Lopes (presidente da
ABM), Dr. Armênio Guimarães e a filha, Dr. Isabel Guimarães,
vice-presidente da SBC-BA eleita para o biênio 2014/2015.

A

Associação Bahiana de Medicina promoveu, na noite de 17 de outubro, uma cerimônia para celebrar a
passagem do Dia do Médico. Na ocasião, foi realizada uma palestra sobre os desafios da saúde no Brasil e
as brechas do Programa “Mais Médicos”, ministrada pelo deputado federal Eleuses Paiva, e houve homenagens
a três grandes nomes da Medicina baiana, que foram honrados com medalhas e diplomas de Mérito Médico.
Dentre os homenageados, estava o cardiologista Dr. Armênio Guimarães que recebeu o título das mãos da
secretária-geral adjunta da ABM, Dra. Tatiana Galvão.
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Dra. Teresa Rogério, presidente do congresso, na Cerimônia de Abertura.

CONGRESSO DE CARDIOGERIATRIA REÚNE
EM SALVADOR ESPECIALISTAS DE TODO O PAÍS

D

urante os dias 25 e 26 de outubro, a capital baiana reuniu cardiogeriatras, geriatras e gerontólogos de diversos
estados, discutindo práticas e abordagens da “Terapêutica
Cardiovascular no Idoso” – tema central do X Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria.
O encontro científico foi promovido pelo Departamento
de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O objetivo foi discutir e apresentar os avanços no tratamento e diagnóstico das doenças que mais atingem o
coração dos idosos. “Os problemas cardiovasculares continuam sendo a terceira maior causa de morte no mundo. A
doença arterial coronariana é uma das que mais afligem os
idosos e é a mais incapacitante, seja quando acomete pessoas com mais de 60 anos, como também, os mais jovens”,
explica a cardiogriatra e presidente do congresso e do Departamento de Cardiogeriatria da SBC-BA, Dra. Teresa Rogério.
A tônica do evento esteve focada nas condutas terapêuticas
direcionadas ao paciente idoso e suas particularidades. A população está vivendo mais e, para lidar com essa longevidade, todos os especialistas envolvidos, sejam eles médicos ou
demais profissionais da saúde, precisam estar capacitados
para oferecer os melhores tratamentos.
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Estudos revelam que a cardiopatia isquêmica representa a
principal causa de óbito no idoso, com prevalência de 70%
de doença arterial coronariana (DAC) nesta faixa etária e
20% a 30% dos idosos com manifestações clínicas de doença
isquêmica. Para se adaptar a essa nova realidade, o setor de
saúde precisa contar com um número maior de profissionais
dedicados aos maiores de 65 anos. É o caso dos graduados
em Gerontologia, dos médicos especializados em geriatria
como os cardiologistas e dos graduados em Enfermagem. E
principalmente, a necessidade de todos esses profissionais
tomarem conhecimento das peculiaridades das doenças nos
idosos.

Dr. Abrahão Afiune Neto, presidente do DECAGE.

JORNADA DE CARDIOLOGIA DO
SUDOESTE DA BAHIA

A

15ª edição da tradicional Jornada de Cardiologia do
Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro, preenchendo cabalmente
todas as expectativas. Com assídua participação de cardiologistas, clínicos, além de outras várias especialidades e
acadêmicos, o auditório da Casa do Médico ficou lotado.
Em paralelo ao programa científico, houve um encontro
social num jantar de gala para a comunidade cardiológica
da regional e seus ilustres amigos convidados e palestrantes no dia anterior à jornada, na residência da colega Dra.
Neusa Correia, o clima cordial, ameno e prazeroso foi a
tônica do encontro.
Capitaneada pelo presidente da SBC-BA, Dr. Augusto Almeida, e harmonicamente liderada pelo Prof. Gilson Feitosa, a equipe de palestrantes de Salvador constituiu-se dos
colegas: Drs.: Gilson Feitosa Filho, Joel Pinho, José Carlos
Brito, Luiz Sérgio Alves-Silva, Mário de Seixas Rocha, Marcos Barojas, Nivaldo Filgueiras e Paulo Barbosa.
Como programados pela Comissão Científica da SBC-BA,
foram abordados relevantes temas nos colóquios, mesas redondas, conferências e discussões de casos clínicos
em enriquecedoras apresentações de colegas da regional
(José Otávio e Dariana Penteado, Luís Carlos Menezes,

Graziela Glass, Carlos Caprini, Cristiano Lucena, Francisco
Lauton e Adail) e dos participantes nos acendrados, mas
respeitosos e éticos debates, culminando em grande expressão de saber, prática e exposição da cardiologia mundial atual.
Momentos de história e reconhecimento registraram-se
com a sociedade regional de cardiologia do sudoeste homenageando o Dr. Gilson Feitosa e o Dr. Anselmo Brandão
por seus relevantes, marcantes e pioneiros serviços que
engrandecem e dignificam a cardiologia regional, baiana
e brasileira.
No sábado, as atividades foram encerradas com um agradável almoço com saborosos e variados pratos da casa dos
carneiros, ficando a vigorosa impressão do dever cumprido e dúplice responsabilidade na preparação da próxima edição da Jornada. Vale mencionar ainda o espírito
de equipe, união e o zelo de colegas nas pessoas do Drs.:
Aderbal, Trancoso e a incansável hostess/finess Dra. Neusa e os colaboradores Sra. Girlane e Sr. José Carlos.
Dra. Marga Rita Junqueira
Presidente da XV Jornada de Cardiologia do Sudoeste da
Bahia
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Esquina Científica
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Registro Soteropolitano do Infarto Agudo do
Miocárdio com Supradesnivelamento do segmento ST.
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