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Palavra do Presidente
Prezados sócios,
Iniciamos este ano com muita alegria pelo sucesso do nosso 29º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia que se tornou um dos mais relevantes encontros da especialidade no país. Tivemos um imenso sucesso de público e científico que foi marcado pela comemoração dos 70 anos
de existência da nossa sociedade. Tivemos o lançamento de um vídeo institucional e de um book contando um pouco da nossa história, além
de uma singela homenagem aos ex-presidentes e um lançamento de um selo comemorativo.
Neste segundo semestre teremos grandes desafios e ampliando a nossa atuação, lançamos duas novas jornadas no interior do Estado. Uma
ocorreu com imenso sucesso na cidade de Santo Antonio de Jesus, sob a liderança e apoio do Dr. Arthur Gonzalez, sendo a 1ª Jornada de Cardiologia do Recôncavo. Além das tradicionais jornadas em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus/Itabuna, teremos também de forma
inédita em novembro deste ano a 1ª Jornada da Costa do Descobrimento em Porto Seguro, graças ao apoio e liderança da Dra. Mariana Cancela.
O ISTA que foi um sucesso no ano passado, acontecerá para nossa honra, novamente em Salvador, desta vez no Sheraton
Hotel, nos dias 22 e 23 de setembro, mobilizando os cardiologistas do nosso estado e de diversas regiões do país. Este evento
ocorre em parceria entre a SBC-BA e o Brazilian Research Clinical Institute. O site oficial do evento já está no ar. Participem!
Um cordial abraço,

Dr. Nivaldo Filgueiras
Presidente da SBC-BA

Grande abraço,

Editorial
Caro colegas,
Nesta edição do nosso jornal apresentamos o X ISTA - esse encontro que acontecerá pelo segundo ano consecutivo
em Salvador, e completará a décima edição, trazendo os últimos estudos no âmbito da trombose e anticoagulação.
Ampliamos a programação e escolhemos um espaço mais adequado para este grandioso evento. Aguardamos todos
vocês!
Acompanhe a repercussão e a agenda das Jornadas do Interior e os últimos acontecimentos com foco na prevenção
cardiovascular do Funcor/SBC-BA.
Ainda sobre o nosso congresso, fizemos um balanço deste encontro que se mantém destaque
em público e qualidade científica.

Dr. Marcos Barojas

Diretor de Comunicação da SBC-BA

Boa leitura!
CONTATO
Avenida Anita Garibaldi, 1815, CME Sala 06, Bloco B Ondina, Salvador/BA - Cep: 40.170-130
Telefax: (71) 3245-6320
geral.sbc.ba@cardiol.br
www.sbc-ba.org.br
..............................................................
TEXTOS, FOTOS E EDIÇÃO
Cinthya Brandão - Jornalista DRT/BA 2397
www.cinthyabrandao.com.br
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X Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação reunirá
médicos de diversas especialidades para discutir novos tratamentos e diagnóstico da trombose e anticoagulação, nos dias 22 e
23 de setembro, no Sheraton da Bahia, em Salvador/BA. A iniciativa
é fruto Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica - Brazilian Clinical Research Institute (BCRI) e Duke Clinical Research Institute (DCRI) e da
Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seção Bahia e acontece pelo
segundo ano consecutivo na capital baiana.

Informações /

O encontro internacional terá um público estimado de 200 profissioInscrições
nais médicos da Cardiologia, Neurologia, Pneumologia,
Oncologia,
Geriatria, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Hematologia, acadêmicos e residentes, além de profissionais da Enfermagem, Nutrição
e acadêmicos que terão acesso a uma programação que contempla
novos agentes terapêuticos em desenvolvimento, assim como ferramentas na área de inovação em diagnóstico.

rapêuticos em desenvolvimento na área de trombose e anticoagulação, assim como o manejo de suas complicações clínicas. Com uma
programação científica que inclui investigadores clínicos reconhecidos nacional eORGANIZAÇÃO:
internacionalmente e que geram grande parte das
evidências nessa área, este encontro propõe uma oportunidade única de aprendizado e discussão do que há de mais novo nesse campo
da medicina. Nosso maior objetivo é focar nas melhores evidências
científicas disponíveis em 2017 e na tomada de decisões clínicas;
esse evento se empenhará para oferecer-lhes respostas práticas que
71 3245-6320
| 99106-7818
ajudarão no tratamento de seus
pacientes na pratica
clínica do dia-awww.sbc-ba.org.br
-dia. Nós esperamos que todos aproveitem esse programa científico
e usufruam da presença de nossos especialistas nacionais e internacionais para aprimorar seu conhecimento, trocar experiências, esclarecer dúvidas, e assim, proporcionar o melhor tratamento para
seus pacientes”, ressalta Dr. Renato Lopes, brasileiro radicado nos
EUA e um dos principais pesquisadores da área na Duke University
que coordenará o evento em parceria com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia – Seção Bahia (SBC-BA).
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Sheraton da Bahia Hotel
“A principal proposta deste simpósio é apresentar as mais recentes
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âmbito diretamente aplicável a sua atual prática clínica. Os médicos A programação completa, bem como, as inscrições estão disponíveis
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no site do evento http://sociedades.cardiol.br/ba/ista2017/
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9ª Cardio Corrida movimenta orla de Salvador

A

9ª edição do evento esportivo que movimenta dos participantes do Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia
aconteceu dia 13/05, na orla da capital baiana, no trecho entre Ondina e o Porto da Barra, num total de 5 km, reunindo
dezenas pessoas. A Cardio Corrida já se tornou referência
como um símbolo do incentivo à prática de atividade física
como estratégia pessoal e populacional de prevenção e controle das doenças cardiovasculares. Além da ação de estímulo à saúde, a Cardio Corrida proporciona um momento de

integração entre os congressistas.
O estacionamento do Clube Espanhol foi o ponto de concentração, aquecimento e ponto de partida. A Triação Assessoria
Esportiva, parceria do evento desde as primeiras edições, coordenou a atividade. DN Health Care prestou suporte médico
geral com uma ambulância avançada e um café da manhã saudável Calorias na Medida aguardava os atletas. A corrida contou
novamente com o apoio da Libbs e de Rônia Desing.

29º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia é
marcado pela qualidade científica e comemorações
pelos 70 anos da SBC-BA

A

29ª edição do Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia mais
uma vez foi sucesso em público e qualidade científica, mas este
ano teve um marco importante por comemorar os 70 anos da SBC-BA, nos dias 10, 11, 12 e 13/05, no Centro de Convenções do Bahia
Othon Palace Hotel. O encontro mobilizou cardiologistas e profissionais da Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física nos
Simpósios Multidisciplinares, este ano atraiu também especialistas
da Endocrinologia, Geriatria, Oncologia, Neurologia e Pneumologia,
trazendo como tema principal “A Cardiologia e sua interação com as
demais especialidades”.
A cerimônia de abertura foi palco de homenagens e encontros de
gerações da cardiologia baiana, e contou a participação musical da
Confraria da Música. Num discurso emocionado, Dr. Nivaldo fez um
balanço da atuação da atual diretoria, já que este foi o seu último
pronunciamento oficial à frente da sociedade. Além disso, fez referência ao trabalho pautado no respeito e comprometimento desenvolvido por todos os diretores. Num vídeo, Dr. Nivaldo homenageou
os familiares e os colegas de diretoria.

Felipe Oliveira

Felipe Oliveira
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Os 70 anos da entidade teve destaque na solenidade com a apresentação de projetos históricos: logomarca, selo, book e vídeo institucional que foi apresentado durante o evento. O selo personalizado
desenvolvido especialmente para a data foi lançado com a presença do coordenador de negócios da região Norte, Nordeste e Centro
Oeste dos Correios no Brasil, Sr. Pedro Esdras Nunes de Góes. Dr. Nivaldo Filgueiras e os quatro ex-presidentes mais antigos da SBC-BA,
Dr. Dr. Fernando Bullos, Dr. Wedner Costa, Dr. João Souza Filho e Dr.
Gilson Feitosa foram convidados a carimbar e assinar as peças que
passarão a fazer parte do acervo filatélico dos Correios e servirão
como fonte de pesquisa e registro.
O selo criado para celebrar os 70 anos da SBC-BA é composto por
duas imagens distintas separadas pelo picote: o selo postal e a vinheta. O selo postal tem como imagem o pássaro guará, considera-

Setembro de 2017
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da uma das mais espetaculares aves do mundo, com sua plumagem
vermelha e o corpo lembra o formato de um coração. A vinheta tem
logomarca da SBC-BA comemorativa.
Dando seguimento às homenagens, os membros da diretoria da
SBC-BA entregaram as medalhas dos 70 anos aos ex-presidentes: Dr.
Fernando Bullos, Dr. Wedner Costa, Dr. João Souza Filho, Dr. Gilson
Soares Feitosa, Heitor Ghissoni, Dr. Edmundo Câmara, Dr. Maurício
Nunes, Dr. José Carlos Brito, Dr. Mário Sérgio Bacellar, Dr. Paulo Barbosa, Dr. Antônio Gilson Godinho, Dr. Joel Alves Pinho Filho, Dra. Lucélia Batista Magalhães, Dr. Augusto José Gonçalves de Almeida, Dr.
Mário de Seixas Rocha e o atual presidente Dr. Nivaldo Filgueiras.
Após a solenidade, houve a Conferência Magna: Como a biologia
molecular e a genética podem ajudar ao cardiologista na sua prática
clínica?, ministrada pela Dra. Kristin Newby, coordenadora da Unidade Coronária do Hospital da Duke University (EUA) e presidida por
Dr. Nivaldo Filgueiras.
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SBC-BA / DUKE UNIVERSITY
Como atividade pré-congresso, aconteceu o V Simpósio Internacional, fruto da parceria da SBC-BA com a Duke University. Os convidados internacionais foram Dr. Renato Lopes, um dos principais pesquisadores mundiais da Cardiologia, que conduz estudos na área
de doença coronariana, dislipidemia, e principalmente na área de
anticoagulação na fibrilação atrial, onde ele é um dos principais pesquisadores do assunto no mundo. Dr. Renato também é professor
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e da Universidade
de Duke nos EUA. A outra convidada internacional foi a Dra. Kristin
Newby também um grande expoente na cardiologia internacional.
Dra. Newby é coordenadora da Unidade Coronária do Hospital da
Duke University, e está ligada como autora ou coautora dos principais consensos americanos relacionados à doença coronariana aguda.
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70 anos da SBC-BA e encerramento do congresso
2017 são comemorados com festa

A

festa de encerramento da 29ª edição do Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia foi marcada pela comemoração dos
70 anos da SBC-BA, dia 13/05, no Cerimonial Martinez, em Ondina.
Os convidados se dançaram e se divertiram ao som da Confraria da
Música com os cantores Alex Góes, Álvaro Pinho, Eva Cavalcante e
Rafa Chaves que levaram uma atmosfera intimista num repertório

1º Colocado:
Registro unicêntrico demonstra resultados favoráveis em intervenção coronária percutânea
em serviço referência na Bahia

eclético com músicas autorais, clássicos do Axé Music com uma
nova roupagem musical, além de outros hits nacionais e internacionais. Depois a animação ficou com o DJ. Dr. Nivaldo Filgueiras,
em breves palavras, agradeceu a presença de todos e reafirmou a
importância de toda a diretoria na construção de mais um congresso de sucesso.

Luciana Barreto, Joberto Pinheiro Sena, Bruno Mecedo Aguiar, Raymundo Vieira Filho, Vinícius
Vieira Magalhães, Ricardo Peixoto Oliveira, Cláudia Cristina Moreira Ribeiro, Joana Barreto
Bittencourt, Marcelo Gottschald Ferreira, Gustavo Martinelli, George Luís Oliveira Da Silva, Heitor
Ghissoni De Carvalho E José Carlos Raimundo Brito.
2º Colocado:
Implante valvar aórtico transcateter (TAVR) – Experiência de um serviço de cardiologia intervencionista em 07 anos
Adriano Dias Dourado Oliveira, Joberto Pinheiro Sena, Ricardo Peixoto Oliveira, Luciana Barreto,
Vinícius Vieira Magalhães, Raymundo Vieira Filho, Cláudia Cristina Moreira Ribeiro, Joana Barreto
Bittencourt, Ricardo Eloy Pereira, Christian Martins Macedo, George Luís Oliveira Da Silva, Heitor
Ghissoni De Carvalho E José Carlos Raimundo Brito.
3º Colocado:
Impacto da utilização de 3 diferentes critérios de insuficiência renal aguda em pacientes com
SCA
Samantha Vilas Boas, Carolina Leite, Natália Walsh, Milena Andrade, Flávia Pereiras, Roberta
Menezes, Antônio Nery, Paulo Barbosa, Gilson Feitosa, Gilson Feitosa-Filho

Felipe Oliveira

Felipe Oliveira

Trabalho baiano é premiado como melhor Tema Livre Oral no XXXVII Congresso
Norte-Nordeste de Cardiologia
1º Colocado:
Preditores independentes de tempo dor-porta em pacientes com SCA
Milena Andrade, Carolina Leite, Flávia Pereira, Natália Walsh, Roberta Menezes, Samantha Vilas
Boas, Antônio Nery, Paulo Barbosa, Gilson Feitosa, Gilson Feitosa-Filho

Felipe Oliveira

Ano XVII • Número 51 • www.sbc-ba.org.br

06

Setembro de 2017

Setembro de 2017

07

Ano XVII • Número 51 • www.sbc-ba.org.br

Congresso

Melhores temas livres - Congresso 2017
Apresentação oral - Enfermagem
48508 O impacto dos determinantes sociais em saúde no controle do consumo de álcool predominantemente em afrodescentes hipertensos
Alana de Souza Reis Carneiro, Igor Fernando Lopes Assis, Virginia Ramos dos Santos Souza Reis, Fernanda Carneiro Mussi e Cláudia Geovana
da Silva Pires
Apresentação oral - Enfermagem
48638 A relação entre fatores socioeconômicos e hábito alimentar de pessoas hipertensas atendidas num multicentro de saúde em salvador
Alana de Souza Reis Carneiro, Rafaela Saldanha Fróes da Silva, Virginia Ramos dos Santos Souza Reis, Igor Fernando Lopes Assis, Diorlene Oliveira da Silva, Fernanda Carneiro Mussi e Cláudia Geovana da Silva Pires
Apresentação oral - Enfermagem
48785 História de acidente vascular cerebral em pacientes com dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis
Fátima Alves de Almeida, Bianca de Matos Magalhães, Fernanda Fernandes Costa, Gleice Mara Gonçalves Santos, Isabela de Jesus Gonçalves,
Jaianúzia Souza Silva, Maria Alice Cruz Pedreira Silva, Rebeca Alves Santos Brito, Renata Marques Reis Silva, Ana Carla Carvalho Coelho, Marcia
Maria Carneiro Oliveira e Elieusa e Silva Sampaio
Apresentação oral - Enfermagem
48801 Perfil clínico e epidemiológico de idosos com insuficiência cardíaca na terapia intensiva
Fernanda Santos Oliveira, Mavy Batista Dourado e Glicia Gleide Gonçalves Gama
Apresentação oral - Enfermagem
48876 Nível de estresse em universitários de enfermagem
Fernanda Michelle Santos e Silva Ribeiro, Fernanda Carneiro Mussi, Andréia Ferreira dos Santos, Tássia Teles Santana de Macedo, Raquel Margarida Silva Freire, Cláudia Geovana da Silva Pires, Melissa Almeida Santos, Caren Lorena Menezes Freitas e alana de Souza Reis Carneiro
1º lugar oral - Fisioterapia
48466 Razão triglicerídeos/hdl-colesterol em mulheres que utilizam contraceptivo oral combinado
Diego Passos Diogo, Muriele Mascarenhas Lima, Mateus dos Santos Brito, Filipe Figueiredo dos Santos, Alan Carlos Nery dos Santos, Ana Marice
Teixeira Ladeia, Armenio Costa Guimarães e Jefferson Petto
2º lugar oral - Fisioterapia
48473 Identificação do limiar de anaerobiose dos músculos inspiratórios pela curva glicêmica em teste incremental
Francisco Tiago Oliveira de Oliveira, Jefferson Petto, Cristiane Maria Carvalho Costa Dias, Douglas G L do Espírito Santo Cerqueira, Pedro Henrique Silva Santos, Michelle Araújo Brito, Alan Carlos Nery dos Santos e Roque Aras Junior
1º lugar poster - Fisioterapia
48744 Exercício físico e inflamação subclínica em mulheres com excesso de peso
Djeyne Silveira Wagmacker, Jefferson Petto, Amanda Silva Fraga, Jaqueline Barbosa Matias, Sindy Kaerole Andrade Mota, Luiz Erlon Araujo
Rodrigues e Ana Marice Teixeira Ladeia
2º lugar poster - Fisioterapia
48482 Conhecimento dos pacientes com anemia falciforme sobre o tratamento fisioterapêutico
Jefferson Petto, Caue Santos da Mata, Vanessa dos Santos Soares, Vitor Correia da Silva, Juliane Santos Barbosa, Judiv Moraes da Silva, Sidney
de Souza Oliveira e Alan Carlos Nery dos Santos
3º lugar poster - Fisioterapia
48469 Efeito agudo do treinamento resistido submáximo estático e dinâmico sobre a pressão arterial de jovens treinados
Diego Passos Diogo, Alice Ribeiro Santana, Jonatan Santos de Oliveira, Renata Sena dos Santos, Pedro Henrique Silva Santos, Antonio Marcos
Andrade da Costa, Alan Carlos Nery dos Santos e Jefferson Petto
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Doenças cardiovasculares e diabetes são temas da
XXV Jornada de Cardiologia de Feira de Santana

D

iscutir sobre novos tratamentos, condutas e novas drogas para
doenças cardiovasculares, diabetes e colesterol. Este foi um dos
principais objetivos da Jornada de Cardiologia de Feira de Santana,
realizada nos dias 04 e 05 de agosto.
Em sua vigésima quinta edição, a Jornada reuniu dezenas de profissionais da área de saúde, dentre médicos, endocrinologistas, nutricionistas, enfermeiros e também estudantes, que acompanharam
palestras e mesas redondas. Dentre os temas, destaque para o diabetes que continua sendo um dos principais vilões para as doenças
cardiovasculares. A boa notícia é que há avanços consideráveis para
os tratamentos. “Avançamos muito na prevenção e no tratamento.
Estamos discutindo novas intervenções terapêuticas que propiciam
ao clínico mais ferramentas pra fazer a prevenção de mortalidade
cardiovascular em pacientes diabéticos. A Jornada é oportuna para
trazermos essas informações e discutirmos elas”, afirmou um dos
palestrantes, o pesquisador de São Paulo, Dr. José Francisco Keerr
Saraiva.
Durante a programação da Jornada, o público teve acesso a detalhes das novas terapias lançadas recentemente para tratar doenças

do coração, a exemplo dos Inibidores de SGLT2. “São medicamentos
desenvolvidos num passado recente, que têm sido estudados e têm
apresentado poder grande de diminuir os riscos cardiovasculares.
Essa medicação mostrou reduzir a mortalidade em 38%, em pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida”, explicou
Saraiva.
O presidente da Sociedade de Cardiologia Regional Feira de Santana,
Dr. Israel Reis, ratificou a importância do evento não somente para
a cidade, mas para toda a região. “Essa Jornada é realizada há 25
anos e é muito relevante para os profissionais. Temos participantes
da cidade, mas também de Santo Antônio de Jesus, Riachão do Jacuípe, Salvador, Itaberaba, Vitória da Conquista e de outros estados.
Aqui é possível discutir com colegas e conhecer novas práticas para
que possamos oferecer sempre o melhor para os nossos pacientes”,
destacou Israel.
O público também pôde aproveitar a oportunidade de aprimorar os
conhecimentos em "Eletrocardiograma na Emergência", através de
um curso promovido pela Liga Acadêmica Cardiopulmonar, formada
por estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Homenagem – SBC 20 anos
A programação ainda teve espaço para uma importante homenagem: uma palestra traçou um paralelo entre os 20 anos
da SBC em Feira de Santana e os avanços da cardiologia nesse
período. O palestrante desta atividade foi o especialista, Dr.
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Gilson Feitosa. Ao final de sua explanação, todos os ex-presidentes da SBC Feira foram homenageados com entrega de
placa referente à contribuição dada à entidade e também à
sociedade feirense.

Texto e fotos: Notre Comunicação
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Sobre o GEMCA-Brasil
O GEMCA/DCC/SBC foi oficialmente homologado pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), em 23/03/13,
durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia Clínica,
contando com o apoio de mais de 400 cardiologistas que
assinaram o documento de sua criação. É hoje o maior
Grupo de Estudos da Cardiologia nacional e segue crescendo com mais de 900 sócios, sendo todos cardiologistas
filiados a SBC. “A participação maciça dos cardiologistas
alia a necessidade de estudar o que não conhecemos com
a necessidade de compreender o que vem sendo observado nos pacientes em todos os locais de atividade médica.
As pesquisas nessa área têm demonstrado a influência importante e por vezes derradeira das questões espirituais,
por isso desde sua formação as salas dos eventos científicos do GEMCA estão sempre lotadas”, explica a cardiologista Dra. Lucélia Magalhães.
Sobre o GEMCA- Bahia
Foi criado oficialmente criado no dia do evento como
aconteceu com o GEMCA- BRASIL e a outros já formados
em diferentes estados.

1º Simpósio do GENCA-Bahia amplia discussões em
Medicina e Espiritualidade
“ESPIRITUALIDADE é aquilo que transforma o teu interior. A religião pode nos passar espiritualidade, mas
se não nos transformar interiormente não faz o menor sentido”.
Dalai Lama

Objetivos - Ampliar os conhecimentos baseados em evidências científicas sobre de que forma nossos pensamentos, atitudes e ações pode interferir favoravelmente ou
não da nossa saúde. Sentimentos como ódio e inveja podem ser desfavoráveis. Estas informações serão necessárias para os profissionais de saúde em geral para as pessoas que busquem melhorar suas relações no trabalho, na
família e no ambiente social.

Estudos abordam relação entre a espiritualidade e a medicina

U

m levantamento recente do banco de dados de artigos PubMed
revelou que o interesse na relação entre a medicina e a espiritualidade vem aumentando nos últimos 15 anos. Atualmente, é possível encontrar na plataforma mais de 30 mil artigos publicados. Para
ter ideia, se colocarmos na busca do Google as palavras ‘saúde’ e
‘espiritualidade’ aparecem em mais de 3,6 milhões de referências.
Um desses estudos, feitos em 2012 na Santa Casa de Porto Alegre,
mostrou como associação entre medicina e espiritualidade é importante no tratamento médico. No levantamento feito por dois médicos da instituição com 260 pacientes, 70% gostariam que o médico
falasse sobre religião, mas apenas 15% o fazem. Além disso, mais de
84% dos pacientes entrevistados acreditavam que ter fé faz bem à
saúde e 88,2% usavam a fé como conforto na doença. A conclusão?
A fé influencia no tratamento de doenças.
Religião e espiritualidade não estão restritas a uma área médica específica e muitos locais têm buscado integrar a espiritualidade na
prática médica. A Association of American Medical Colleges (AAMC)
inclusive orienta que os currículos médicos devem ser capazes de
orientar os alunos quanto ao papel da espiritualidade no cuidado
dos pacientes em diferentes situações.
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Um levantamento realizado em 2012 com 86 escolas médicas do
país apontou que 10,4% possuíam cursos eletivos ou obrigatórios
de religião e espiritualidade e mais de 40% vinculavam esse conteúdo para a graduação. Dos diretores das escolas médicas brasileiras, 54% acreditavam que esse assunto é importante para ser
abordado nas faculdades de medicina. Já nos Estados Unidos, o
índice de escolas médicas que incluem a espiritualidade nos seus
currículos chega a 85%.
Na Bahia ainda não há estudos, porém uma iniciativa do grupo
GENCA-Bahia (Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina
Cardiovascular da Bahia), criado em 2013, reuniu médicos e estudiosos sobre a espiritualidade em seu primeiro simpósio em
04/08, no auditório da Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus.
O assunto já havia sido discutido durante o 29º Congresso de
Cardiologia do Estado da Bahia, em maio deste ano, na Sessão
Especial: Roda Viva - Ciência e Espiritualidade em que foram entrevistados André Luiz Peixinho, Adenauer Novaes. A qualidade
das discussões gerou repercussão positiva e foi destaque no congresso.
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1ª Jornada de Cardiologia do Recôncavo
A cidade de Santo Antônio de Jesus sediou, nos dias 28 e 29 de julho, a primeira edição da Jornada de Cardiologia do Recôncavo
organizada pela SBC-BA com o apoio do grupo de Cardiologistas do Recôncavo e da Liga de Cardiologia da Universidade Federal
do Recôncavo Baiano (UFRB). Considerado um sucesso, o evento atraiu muitos profissionais da região com discussões de grande
relevância científica, apresentações de qualidade e público participativo. Além da jornada, aconteceu I Simpósio de Emergências
Cardiovasculares do Recôncavo com a presença de outros profissionais de saúde.

Mutirão Hiperdia
previne hipertensão, diabetes e colesterol

O

Mutirão Hiperdia ofereceu serviços de saúde gratuitos com
consultas, exames de sangue, além de atendimento com cardiologistas, enfermeiros, nutricionistas, e distribuição de material
informativo, durante a manhã do dia 19/08.
A ação foi realizada pela SBC-BA em parceria com a Fundação Lar
Harmonia pelo terceiro ano consecutivo que disponibilizou as estruturas do Ambulatório Médico-Odontológico Eurípedes Barsanulfo, na sede da Fundação, em Piatã. As 100 primeiras pessoas atendidas também receberam vacina gratuita contra a gripe (H1N1).
A iniciativa acontece pelo terceiro ano consecutivo e fez parte do
calendário de ações de prevenção das doenças cardiovasculares
(DCV’s). O Laboratório LPC, um dos apoiadores, foi o responsável
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pela coleta dos exames de sangue para avaliar dos níveis de colesterol, glicemia e função renal, e pela vacinação. O mutirão contou
com a participação de cardiologistas e profissionais dos Departamentos de Nutrição, Enfermagem, e de membros da Liga de Clínica
Médica da UNIME, residentes do Hospital Santa Izabel e da Fundação Bahiana de Cardiologia.
Uma alegria e alívio para quem estava há meses em busca de atendimento médico. “Eu fiquei sabendo dessa ação pela televisão e
pela rádio e tratei de vir buscar minha senha. Estou feliz demais
porque fui muito bem atendido pelo cardiologista, fiz exames e
ainda tomei a vacina da gripe. A gente tem muita dificuldade pra
conseguir atendimento pelo SUS.”, comemora sr. Álvaro Cruz de 58
anos.

Ano XVII • Número 51 • www.sbc-ba.org.br

Hiperdia mobiliza população do Recôncavo Baiano

U

ma ação entre a SBC-BA e o Hospital INCAR reuniu cerca de
100 pessoas na praça principal da cidade de Santo Antônio
de Jesus, no Recôncavo Baiano, dia 19/08. O Hiperdia tem o objetivo de prevenir hipertensão, diabetes e colesterol. O mutirão ofereceu serviços gratuitos com cálculo do IMC, medição da

cintura aferição de PA e orientações sobre a prevenção cardiovascular. A iniciativa contou com a participação de estudantes
da Liga de Cardiologia da Universidade Federal do Recôncavo
Baiano (UFRB), juntamente com médicos e nutricionistas do
Hospital INCAR.

9 a 12 de maio de 2018
Bahia Othon Palace Hotel
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