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 “O jazz não é um o quê, o jazz é um como”
Louis Armstrong



Leitor

Críticas, elogios, sugestões para o Jornal SBC podem ser enviados para:  contatojornalsbc@cardiol.br

Lições de jazz 
para médicos

Jazz é mais que um estilo musical, é a essência da liber-

dade representada pela improvisação. O primeiro disco de 

jazz, Livery Stable Blues, da Original Dixieland Jazz Band, 

foi lançado em 1917 e, por isso, neste 2017, comemoram-

-se os 100 anos dessa forma de fazer música que tem muito 

a ensinar a outras áreas do conhecimento, como a medi-

cina. Foi o jazz que melhor sintetizou a arte do improviso, 

como resumiu o trompetista Miles Davis: “não se preocu-

pe em tocar um monte de notas, encontre apenas as notas 

belas”. Na medicina, é fundamental conhecermos a teoria, 

incorporarmos as diretrizes e seguirmos fluxogramas de 

diagnósticos e tratamentos. Mas o verdadeiro dom da ciên-

cia médica está na arte da improvisação, na aplicação do 

conhecimento à imprevisibilidade da apresentação clínica, 

na capacidade de decidir a melhor conduta em cada caso, 

como a escolha das boas notas no jazz.

Surgido a partir do blues, ragtime e spirituals, em New Or-

leans, no início do século XX, o jazz é hoje universal, fruto 

da incorporação de diversos estilos, culturas e influências 

musicais. A formação de grupos, muitas vezes heterogê-

neos, é outra lição que o jazz ensina à medicina. Assim 

como o próprio Miles Davis que, em Kind of Blue, reuniu 

bambas como Bill Evans, John Coltrane, Julian ‘Cannonball’ 

Adderley, Paul Chambers e Jimmy Cobb, bandas de jazz 

são exemplos de personalidades diferentes que formam 

equipes coesas, como no tão atual conceito de Heart Team, 

onde o coletivo possibilita o alcance do melhor resultado, 

sem ocultar os talentos individuais.

Músicos de jazz, muitas vezes se comunicam simplesmente 

pelo olhar. São sinais que determinam movimentos comple-

xos como mudanças de andamento ou da dinâmica da músi-

ca, passagens a outra parte do tema ou mesmo a deixa para 

o improviso. Pois é a percepção do olhar, um dos maiores 

segredos dos médicos brilhantes. Compreender o que está 

além das palavras, oculto nos gestos ou na expressão facial 

é considerado o estado da arte em nossa profissão.

Ritmo, harmonia e melodia, elementos fundamentais da 

música, são também regras da natureza encontradas no 

corpo humano. E, desta vez, é a arte que imita a vida. O 

coração marca o compasso, mas precisa estar em harmo-

nia com os outros instrumentos da orquestra – pulmão, rins, 

cérebro, artérias e veias –, para manter a cadência e, como 

um maestro, conduzir a melodia da vida.

São muitas as interfaces entre o jazz e a medicina. Mas 

a principal lição que o jazz nos ensina é que o bom im-

proviso resulta de diferentes qualidades a serem desen-

volvidas: criatividade, talento, integração, experiência e 

conhecimento. 

Gostaria de agradecer ao colega 

Otávio Berwanger por expandir 

meus conhecimentos musicais e 

cumprimentá-lo pela excelente 

coluna (Sons do Coração) neste 

jornal!

Guilherme Sant´Anna Antunes 
de Azevedo - Blumenau/SC

Palavra do Presidente
MARCUS VINÍCIUS BOLÍVAR MALACHIAS
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 “O jazz não é um o quê, o jazz é um como”
Louis Armstrong

Como sempre, adoro seus textos no 

Jornal SBC (Palavra do Presidente). O 

de abril (É preciso mais que juras) não 

deixa a desejar. Procuro sempre seguir 

o caminho do estudo, qualificação e ti-

tulação. O TEC, em especial, consegui 

com muita dificuldade. Mas com persis-

tência e perseverança, finalmente obti-

ve o sonhado título de especialista em 

Cardiologia em 2015. Agora prestarei 

prova para o Título do DIC, em Eco-

cardiografia, e futuramente em Doppler 

Vascular. Seu texto nos faz refletir so-

bre um melhor direcionamento e condu-

ção de nossa prática médica. 

Rodrigo Gomes - MG
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Apresentação do Conselho de Diretrizes e Normatizações foi feita para Diretoria e 
Departamentos da SBC

 O Conselho de Diretrizes e Normatizações (Condir), lide-

rado por José Francisco Kerr Saraiva, apresentou na pri-

meira reunião de Diretoria do ano as novas instruções para 

a elaboração dos documentos. “As alterações foram feitas 

diante da importância que Normas e Diretrizes têm dentro 

das sociedades de especialidades que vão, além de guia e 

orientação para o clínico, também mostrar a posição da SBC 

juntamente aos órgãos regulatórios de governo, bem como 

operadoras de saúde”, explicou Saraiva.

Entre as mudanças propostas pelo Condir e aprovadas pela 

Diretoria destacam-se os principais pontos:

• A elaboração de Diretrizes e Posicionamentos 

deverá estar em consonância com as Diretrizes e 

Recomendações de outras associações que possuam 

acordos de cooperação científica com a SBC e que 

são internacionalmente reconhecidas (ACC, AHA, 

ESC, entre outras). 

• A elaboração de Diretrizes e Posicionamentos de 

áreas afeitas a outras sociedades de especialidades 

deverá ter o documento redigido por ambas as 

sociedades, a fim de que possam ser consensuais, 

refletindo a opinião dos envolvidos. O mesmo deverá 

ocorrer na elaboração de temas comuns a dois ou 

mais Departamentos da SBC.

• Os Departamentos deverão buscar a atualização com 

a frequência que o tema requer, evitando que os novos 

documentos fiquem desatualizados.

O coordenador de Diretrizes e Normatizações ressalta a im-

portância que as normas trarão às novas publicações. “As 

Diretrizes, juntamente com Congresso e os Arquivos Brasi-

leiros de Cardiologia são a vitrine científica da SBC. Temos 

o compromisso de oferecer ao clínico ferramentas que ele 

possa usar como referência atualizada no seu exercício pro-

fissional cotidiano. Propiciando não apenas a melhor evidên-

cia científica, mas também servir de instrumento que possa 

dar respaldo técnico e científico aos seus atos”, completou 

José Francisco Kerr Saraiva.

As Diretrizes e Normatizações da SBC estão disponíveis 

no www.cardiol.br e também em aplicativos para celulares 

e tablets. Confira: http://cardiol.br/movel/

Diretoria

Normas para elaboração de Diretrizes 
e Posicionamentos são reformuladas

´
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Diretoria

O diretor administrativo da SBC, Denílson Campos de Albuquerque, conta que os seis primeiros centros 

participantes já completaram um ano de projeto e agora estão sendo qualificados de acordo com o de-

sempenho que estão tendo. 

“Definimos três tipos de premiação: Bronze, Prata e Ouro. No final deste ano será feita a qualificação 

dos hospitais e aqueles que obtiverem 85% dos índices de qualidade nas três síndromes avaliadas irão 

receber a qualificação bronze. No ano que vem também serão qualificados o prata e o ouro, para atingir 

as metas estabelecidas”, explica Denílson Campos de Albuquerque.

Avanços e reconhecimento

´

Centros que atingirem os índices de 
qualidade estabelecidos serão premiados 

Nove cidades 
aderem ao 
programa Boas 
Práticas Clínicas

O programa Boas Práticas Clínicas em Cardiologia – uma 

iniciativa da SBC, do Ministério da Saúde, da American 

Heart Association e do HCor – acaba de ganhar a ade-

são de novos centros, localizados em Belém (PA), Palmas 

(TO), Cuiabá (MT),  Brasília (DF), Uberlândia (MG), Curi-

tiba (PR), Maceió (AL), Salvador (BA) e São Luís (MA). 

O objetivo principal é avaliar as taxas de adesão às dire-

trizes assistenciais de Insuficiência Cardíaca, Fibrilação 

Atrial e Síndrome Coronariana Aguda da 

SBC em instituições do Sistema Único de 

Saúde (SUS). “Os novos centros que aderiram ao projeto 

demonstram a preocupação dos seus líderes no enga-

jamento ao melhor cuidado dos pacientes, com a imple-

mentação de critérios de qualidade na prática assistencial 

em Cardiologia”, afirma o coordenador executivo do Pro-

jeto Boas Práticas em Cardiologia e Urgências Cardiovas-

culares – HCor, Fábio P. Taniguchi.
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A Comissão Organizadora do SBC 

2017 - 72º Congresso Brasileiro de 

Cardiologia está empenhada em 

oferecer um atendimento diferencia-

do ao congressista que estará em 

São Paulo para o evento. Um Plano 

de Hospitalidade foi encomendado 

à MCI e contemplará atendimento 

especializado em serviços de hos-

pedagem, transportes aéreo e ter-

restre, passeios turísticos diferen-

ciados e logística completa para os 

participantes do Congresso. 

“Obrigado por cuidarem tão bem de 

nossos corações, deixe-nos retribuir 

cuidando de sua experiência em 

São Paulo durante o Congresso”, 

convida o diretor da MCI, Rodrigo 

Cordeiro. Ele lembra que a empre-

sa terá uma equipe técnica com um 

atendimento telefônico disponível 

24 horas para qualquer eventuali-

dade, inclusive por WhatsApp, além 

de um site com informações com-

pletas da rede hoteleira com a pos-

sibilidade das reservas serem feitas 

online e com confirmação imediata. 

“Teremos um Hospitality Desk no 

São Paulo Expo, além do atendi-

mento presencial de integrantes da 

equipe nos principais hotéis”, com-

pleta Cordeiro.

Hospitalidade:
0800 será disponibilizado em breve

Telefone: (11) 3056-6000 ramais 2853 e 2860
WhatsApp: (11) 94355-4465
Site para reservas: www.mcihousing.com.br/pt/eventos/72o-congresso-brasileiro-de-Cardiologia

Uma série de serviços exclusivos será prestada, inclusive com atendimento 
telefônico 24 horas

Hospitalidade encantará o congressista

SBC 2017

O logotipo do SBC 2017 - 72º Congresso Brasileiro de 

Cardiologia está definido e ressalta “cartões postais” 

de São Paulo, que irá sediar o evento. Da esquerda 

para a direita, estão representados o Museu de Arte 

de São Paulo (Masp), a Catedral da Sé - marco zero 

da capital, a Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira 

e o edifício Altino Arantes, o terceiro maior arranha-

-céu da cidade e conhecido como prédio do Banespa. 
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Pesquisa do DA aponta que brasileiro se preocupa com colesterol 
alto, mas não toma atitude para solucionar o problema

O colesterol ainda é motivo de dúvidas para os brasileiros, 
que detêm certo conhecimento sobre o tema mas ainda 
não sabem quais seriam as melhores atitudes a serem 
tomadas para o controle. É o que mostra a pesquisa “O 
que o brasileiro sabe sobre o colesterol”, do Departamen-
to de Aterosclerose da SBC, feita pelo Instituto Ipsos em 
parceria com a Sanofi. 

O levantamento revela que o brasileiro até sabe que é 
necessário medir suas taxas de colesterol – 89% dos en-
trevistados acreditam que todas as pessoas, incluindo 
crianças, precisam realizar. Mas apenas 15% declaram 
saber sua taxa de LDL (colesterol ruim) e 32% reconhe-
cem as doenças cardiovasculares como a principal causa 
de morte no Brasil.

A pesquisa mostra que 41% dos entrevistados não se 
preocupam com seu colesterol – 65% só realizaram exa-
mes depois de adultos, e outros 11% nunca mediram na 
vida. Entre os avaliados, apenas 11% tomam medicamen-

to para colesterol. Em relação ao controle, 49% desco-
nhecem que se trata de um tratamento contínuo. 

Para o diretor do DA e um dos responsáveis pela pesqui-
sa, Henrique Tria Bianco, os dados encontrados refletem 
resultados preocupantes de uma tendência mundial, que 
já havia sido retratada na pesquisa TAAC – Think Again 
About Cholesterol, realizada em 2015, em 12 países. 

“É preciso que o assunto seja cada vez mais divulgado 
para que as pessoas aprendam a cuidar da própria saúde, 
atinjam suas metas de colesterol e, como consequência, 
mais vidas sejam salvas”, reforça o diretor do DA. A pes-
quisa “O que o brasileiro sabe sobre o colesterol” foi rea-
lizada de forma online nas cinco regiões brasileiras, com 
participação de 850 entrevistados acima dos 25 anos, 
sendo 53% deles mulheres e 47% homens. A pesquisa 
aconteceu entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro deste ano, 
e contemplou as classes A (8%), B (41%) e C (51%). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, em 
março, uma resolução que proíbe, a partir de 2019, a co-
mercialização de termômetros e aparelhos de medir pres-
são que utilizam mercúrio. De acordo com a Anvisa, a 
proposta de proibir o uso desses equipamentos faz parte 
do compromisso do Brasil de banir produtos com mercú-

rio até 2020. Em junho do ano passado, a agência abriu 
consulta pública sobre o tema. Na ocasião, a agência des-
tacou o compromisso firmado com a Convenção de Mina-
mata, onde 140 países, incluindo o Brasil, compromete-
ram-se com o controle do uso e redução de emissões e 
liberações do mercúrio para a natureza. 

67% da população 
desconhecem atual 
taxa de colesterol

Anvisa proíbe termômetros 
com mercúrio

Dia a Dia do Cardiologista
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Rio de Janeiro recebe o  
“Movidos pelo Coração” 

O “Movidos pelo Coração” é o maior movimento nacional de 

combate às doenças cardiovasculares e está percorrendo 

as capitais do país com ações culturais em mídias sociais 

e em locais públicos. A ação promove, por meio da arte, 

informações sobre os fatores de risco para o coração e, 

em 7 de maio, passou por Copacabana, no Rio de Janeiro.

Quarenta voluntários realizaram cerca de 300 atendi-

mentos com aferição de pressão arterial, circunferência 

abdominal, dosagem de glicemia e colesterol. Os fre-

quentadores da praia ainda assistiram a demonstrações 

do TECA L, apresentações de banda de chorinho, fanfar-

ra e da Orquestra da Maré, e participaram de oficinas de 

pintura facial e outras com a temática do coração. 

Em 2016, as doenças do coração vitimaram 349.938 

pessoas no Brasil, segundo o Cardiômetro. “Precisamos 

diminuir o ritmo de mortes e somente com a conscien-

tização e o engajamento de todos é que iremos chegar 

lá”, disse o presidente da SBC, Marcus Malachias, em 

entrevista à Globo News.

“Apenas 32% da população reconhecem as doenças 

cardiovasculares como a principal causa de morte no 

Brasil, e este é um quadro extremamente preocupante”, 

avalia a diretora médica da Sanofi para a América Latina, 

Luciana Giangrande, citando dados da pesquisa “O que 

o brasileiro sabe sobre o colesterol”, encomendada pelo 

Departamento de Aterosclerose.

Prevenção

O evento é uma promoção do Ministério da Cultura e 
da SBC por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura 

com o patrocínio da Sanofi.
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Goiânia recebe Bem Estar Global 
com participação da SBC 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia 

e a Regional de Goiás organizaram a 

Tenda do Coração no Parque Mutirama, 

em Goiânia. Durante o programa da TV 

Globo, transmitido em rede nacional, 

foram realizadas dosagens de glicemia, 

aferições de pressão arterial e circunfe-

rência abdominal, além de orientações 

sobre saúde cardiovascular.

O diretor do Funcor da SBC/GO, Al-

berto Las Casas, participou de um talk 

show por conta da campanha MMM.17 

- Mês (Maio) Mundial da Medição da 

pressão arterial. Las Casas informou 

que o brasileiro consome muito sal, 

que é preciso reduzir, e orientou a res-

peito do sódio oculto nos alimentos, 

principalmente nos industrializados. No 

palco do Bem Estar Global ainda foram 

realizadas demonstrações do TECA L.

SBC e Regional realizaram cerca de 300 atendimentos 

Prevenção

Voluntários na Tenda do Coração em Goiânia

Exposição sal 
oculto nos 
alimentos

Tenda da SBC 
e SBC/GO foi 

uma das mais 
movimentadas
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Com uma estrutura mais amigável e moderna, a nova 

homepage para público leigo da SBC está no ar. O site 

oferece ao leitor informações detalhadas sobre fatores 

de risco, principais doenças do coração, prevenção, 

além de dicas de hábitos e receitas saudáveis. 

“Esta é, sem dúvida, uma importante ferramenta para os 

brasileiros se conscientizarem da importância de uma boa 

alimentação, praticar exercício físico, consumir menos sal; 

e ficarem atentos aos sinais que o corpo dá para evitarem 

as doenças cardiovasculares. Todo o conteúdo do portal 

foi revisado pelos cardiologistas Alberto de Almeida Las 

Casas Júnior e Simone Nascimento dos Santos, que in-

tegram a equipe de assessoria de conteúdo das mídias 

sociais da SBC, voltado para o público leigo”, ressalta o 

diretor de promoção de saúde cardiovascular - SBC/Fun-

cor, Weimar Sebba Barroso de Souza.

 As campanhas ativas da SBC também estão mais bem 

posicionadas, para que o público possa acompanhar as 

ações que a entidade promove durante o ano todo para 

prevenir e combater as doenças do coração. 

 

Vários testes
O novo portal dá destaque ainda aos testes de Risco Coro-

nariano, Cálculo do Índice de Massa Corpórea e Cálculo de 

Gastos com Cigarro. “Este conteúdo é um dos mais aces-

sados pelo público, onde é possível verificar se os hábitos 

de vida do leitor estão prejudicando a saúde dele”, conta o 

diretor de Comunicação da SBC, Celso Amodeo.

“Conseguimos unir informação de qualidade com mais le-

veza e melhor leitura em celulares e tablets. Além disso, 

essa nova estrutura de links vai permitir um melhor posi-

cionamento das buscas do Google”, finaliza Amodeo.

População pode fazer testes online para avaliar se os hábitos de vida estão 
prejudicando o coração

Novo site para público leigo está no ar

Prevenção

Indique a nossa página para seus pacientes: http://prevencao.cardiol.br/
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O ator Paulo Betti aderiu à campanha da SBC e vestiu a ca-

miseta do “Eu sou 12 por 8”. A ação é um alerta para a im-

portância de prevenir e controlar a pressão arterial e faz parte 

de uma campanha mundial, associada à Internacional Society 

Hypertension - ISH e World Hypertension League - WHL. “A 

vida é para ser vivida em toda a sua plenitude. A hipertensão 

é uma doença conhecida e que tem tratamento, mas os bra-

sileiros não dão a devida importância. Apenas um em cada 

três sabe que tem hipertensão e se cuida. É preciso medir a 

pressão regularmente, procurar um médico, caso a pressão 

esteja acima dos 12 por 8, e seguir as orientações do cardiolo-

gista para viver mais e melhor”, afirmou o ator Paulo Betti em 

depoimento para a SBC. O vídeo com o depoimento está no 

link: http://prevencao.cardiol.br/campanhas/hipertensao.asp

Paulo Betti é o novo embaixador 
“Eu sou 12 por 8”

Prevenção
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A diretora financeira Gláucia Maria Moraes 

de Oliveira, o coordenador de Relações In-

ternacionais David Brasil, o diretor de Pes-

quisa Leandro Zimerman, e o vice-presi-

dente da SBC Eduardo Nagib são os mais 

novos fellows do American College of Car-

diology. A cerimônia ocorreu durante o 66° 

Congresso do ACC, realizado em Washing-

ton, no mês de março.

A delegação brasileira foi a segunda maior no Congres-

so Português de Cardiologia, de 22 a 25 de abril, em 

Herdade dos Salgados, só perdendo para os espanhóis. 

Foram sete palestrantes brasileiros: Carlos Eduar-

do Rochitte, Cristina Enjuanes Grau, Denise Hauchul, 

Eduardo Nagib Gaui, Gláucia Maria Moraes de Oliveira, 

Marcus Bolívar Malachias e Mauricio Scanavacca.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia também partici-

pou ativamente do evento com a realização do “Sim-

pósio Luso-Brasileiro - importância da imagem em 

intervenção cardiovascular”, com a coordenação do 

presidente da SBC, Marcus Malachias. A “Sessão Con-

junta com a Federação das Sociedades de Cardiologia 

de Língua Portuguesa (FSCLP)” discutiu a prevenção e 

o diagnóstico precoce nas doenças cardiovasculares. 

A FSCLP é presidida pela diretora financeira da SBC, 

Gláucia Maria Moraes de Oliveira, que esteve presen-

te na mesa de abertura ao lado de representantes da 

Sociedade Europeia (ESC) e do American College of 

Cardiology (ACC).

Congresso português  
tem participação expressiva  
de brasileiros

Diretora financeira da SBC na abertura ao lado de representantes da ESC e do ACC

SBC no Mundo
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Na posse da nova presidente do American 

College of Cardiology, Mary Norine Walsh 

(centro), a Diretoria da SBC estava represen-

tada pelo vice-presidente Eduardo Nagib, a 

conselheira de Planejamento Estratégico An-

dréa Brandão, o presidente Marcus Malachias, 

a diretora financeira Gláucia Maria Moraes de 

Oliveira e o diretor de Pesquisa Leandro Zi-

merman. O ex-presidente do ACC, Richard 

Chazal, também estava presente (sexto da 

e/d). 

Carlos 
Rochitte no 

Simpósio 
Luso-

Brasileiro

Eduardo 
Nagib no 
Simpósio 

Luso-
Brasileiro

Simpósio 
Luso-

Brasileiro

Encontro da Federação das Sociedades de Cardiologia de Língua Portuguesa

Reunião das diretorias da SBC e Sociedade Portuguesa
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Taqui News

Queiroga, à direita de Osmar Serraglio, o deputado à esquerda e assessores do Ministério

O diretor de Avaliação de Tecnologia 
em Saúde da SBHCI/SBC, Marce-
lo Queiroga, esteve em Brasília, no 
final de abril, em audiência com o 
ministro da Justiça Osmar Serraglio. 
Queiroga, que estava acompanhado 
do deputado federal Veneziano Vital 
do Rêgo do PMDB/PB, representou 
o presidente da AMB, Florentino Car-
doso, para defender a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedi-

mentos Médicos (CBHPM) e a Medi-
cina. “O ministro foi muito receptivo e 
disse que abrirá um ciclo de debates 
com a categoria médica. Explicamos 
as dificuldades em relação aos cons-
tantes embates com operadoras de 
plano de saúde. Eles têm usado seu 
‘poder’ para impor baixos honorários 
e postergar o cumprimento da Lei que 
determina o reajuste anual dos nos-
sos honorários”, contou Queiroga.

Audiência no Ministério da Justiça tem 
representante da SBC

Aristóteles Alencar 

A Academia Amazonense de Letras 
deu posse a Aristóteles Alencar, em 
20 de abril. O convite foi feito pela 
acadêmica Rosa Mendonça de Brito 
para o ingresso na cadeira 39, que 
tem como patrono Alfredo da Matta. 
A saudação ao cardiologista foi fei-
ta pelo também acadêmico Robério 
Braga, em evento na Casa Adriano 
Jorge, sede de entidade, fundada 
em 1918. Aristóteles é coordenador 
do Programa Estadual do Controle 
de Tabagismo do Amazonas e já foi 
integrante, durante várias gestões, e 
coordenador do Comitê de Controle 
do Tabagismo da SBC. Presidiu a 
SBC/AM e a Sociedade Norte-Nor-
deste de Cardiologia

Aristóteles Alencar é 
acadêmico de letras
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O presidente da SBC, Marcus Bo-
lívar Malachias, e o cardiologista 
de Alagoas, Marco Mota, foram 
condecorados com o Colar Cân-
dido Fontoura do Mérito Industrial 
Farmacêutico na categoria Pes-
quisadores da Área da Saúde. A 
VII Solenidade de Outorga do Co-
lar é uma honraria instituída pelo  

Sindusfarma e foi realizada em 
meados de abril, no Golden Hall 
do World Trade Center, em São 
Paulo. O Colar é destinado a per-
sonalidades de destaque na pres-
tação de serviços relevantes ao 
setor industrial farmacêutico e às 
entidades associativas da indús-
tria farmacêutica no Brasil.

Presidente da SBC recebe condecoração do 
Sindusfarma

Mota e Malachias entre amigos antes da homenagem
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 Regionais

 SBC/PR
Cerca de 300 pessoas foram 
atendidas na ação educativa 
promovida pela Sociedade Pa-
ranaense de Cardiologia, em 
26 de abril, no Dia Nacional de 
Prevenção e Controle da Hiper-
tensão Arterial, na Boca Maldita, 
em Curitiba. A tenda contou com 
aferição de pressão, medição de 
circunferência abdominal e orien-
tação multidisciplinar de profis-
sionais de saúde e funcionou das 
9h às 16h. 

 SBC/BA
A Cardiologia e sua interação 
com as demais especialidades foi 
o tema do congresso da Regional 
em Salvador, de 10 a 13 de maio. 
O evento comemorou os 70 anos 
da SBC/BA e reuniu profissionais 
de Pneumologia, Neurologia, En-
docrinologia, Pediatria e Geriatria 
num intercâmbio de informações 
e condutas clínicas, atividades 
em três salas simultâneas, sim-
pósio especial de cardiopediatria 
e 228 temas livres. No sábado, 
aconteceu a festa de encerra-
mento com os sócios.

 SBC/PE
A Regional, em parceria com o Real Hospital Português e com o Centro Médico Ermírio 
de Moraes, promoveu ação no Dia Nacional de Combate à Hipertensão, 26 de abril. Mé-
dicos e profissionais de saúde se reuniram no Parque 13 de Maio para chamar a atenção 
da população. As atividades, das 6h às 11h, contaram com a presença do presidente da 
SBC/PE, Paulo Sérgio de Oliveira, e integrantes da diretoria: Emmanuel Abreu, Diana 
Lamprea e Vanildo Guimarães. O grupo mediu pressão arterial, glicemia capilar, além 
de oferecer orientação nutricional e distribuição de folhetos. As atividades tiveram vasta 
divulgação na mídia local. 

 SBC/SP
No dia 19 de abril, o presidente da Socesp, Ibraim Masciarelli Pinto, e o diretor do Centro de Treinamento em Emergências Cardiovas-
culares, Agnaldo Píspico, assinaram um convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para ensinar treinamento 
de massagem cardíaca para alunos da rede estadual. A atividade passa a fazer parte do currículo escolar dos estudantes. O encontro 
foi na sede da Secretaria de Educação e contou com a presença do secretário José Renato Nalini, e do presidente da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação João Cury Neto.

Paulo Sérgio de Oliveira, presidente da SBC/PE, e os cardiologistas Diana 
Lamprea, Emmanuel de Abreu e Vanildo Guimarães

População recebe 
orientação multi-
disciplinar no Dia 

de Prevenção à 
Hipertensão
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 SBC/SC
A diretoria da Regional realizou o I Simpósio de 
Cardiologia do Sul de Santa Catarina em Nova 
Veneza, nos dias 7 e 8 de abril. O evento, sob 
coordenação local de André De Luca dos San-
tos, obteve sucesso pelo elevado nível científico 
e lotação máxima de participantes. De 22 a 24 
de maio ocorreu o XV Congresso Catarinense de 
Cardiologia, em Blumenau, que contou com gran-
de número de inscritos. Mais informações podem 
ser obtidas pelo site: www.sbcsc2017.com.br 

 SBC/PI
A Regional Piauí 
realizou, no dia 20 
de abril, o II Car-
diologia Solidário.

 SBC/SE
O primeiro Simpósio Multidisciplinar de Cardiologia e Exercício Físi-
co, em Aracaju, foi um sucesso. O evento, realizado pela Regional 
de Sergipe, contou com a presença de Cláudio Gil, do Rio de Janei-
ro, e Luiz Ritt, da Bahia.

Comissão Organizadora 
do II Cardiologia Solidá-

rio, coordenado por Júlio 
César Ayres Filho

Participantes do I Simpósio de Cardiologia do Sul de Santa Catarina

Organizadores do evento: Sergio Tavares (presidente da SBC/SE), Milena Barros 
(presidente do simpósio) e Thiago Nascimento (diretor científico SBC/SE)Manual de Prevenção Cardiovascular
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 SBC/RJ
Foi realizado entre os dias 3 e 5 de maio o 34º Con-
gresso Socerj. A edição deste ano obteve público 
e submissão de temas livres recordes. O destaque 
foi a parceria entre a Regional e as Secretarias de 
Saúde do estado e do município do Rio de Janei-
ro. Na ocasião, foi lançado o Manual de Prevenção 
Cardiovascular que será direcionado às Clínicas 
da Família, UPAS e Hospitais das redes públicas 
do estado do Rio. Também durante o evento foram 
capacitados 600 profissionais médicos do estado. 
A Socerj segue a contínua missão de reduzir os 
indicadores de mortes cardíacas no Rio.
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O XVI Congresso Brasileiro de Aterosclerose será nos dias 18 
e 19 de agosto, no Grande Hotel Campos do Jordão. Nesta 
edição, realizaremos também o I Congresso Brasileiro so-
bre Doenças Cardiovasculares e Diabetes, em parceria com 
SBEM e SBD, e o XIV Congresso da Solat. As inscrições já es-
tão abertas: www.aterosclerose2017.com.br. Para verificar as 
normas de Temas Livres e enviar seu trabalho, acesse: http://
www.aterosclerose2017.com.br/temas-livres/normas

O presidente do DHA representou o Brasil no encontro de Hi-
pertensão realizado em Lima, Peru , nos dias 25 a 27 de maio. 
Grandes nomes da área discutiram temas como hipertensão 
na altitude. 

Neste mês, o DHA estará presente no Congresso da Socie-
dade Europeia de Hipertensão. Representarão o DHA o pre-
sidente Eduardo Barbosa e Andrea Brandão na mesa dos 

países lusófonos. Essa é uma sessão cujo interesse vem 
crescendo no Congresso e será realizada pela segunda vez 
após o sucesso durante o Congresso anterior.

Mais informações sobre a campanha MMM.17, a participa-
ção no Congresso Europeu e ações com a Sociedade Latino 
Americana estão no link: http://jornal.cardiol.br/2017/junho/
dep-dha.html

 SBC/DA 

 SBC/DHA

 SBC/DCC/GECO
Nos últimos anos, as consequências 
cardiovasculares decorrentes do trata-
mento oncológico ficaram mais eviden-
tes, sobretudo pelo envelhecimento da 
população, aumento da sobrevida do 
paciente oncológico e surgimento de 
novos agentes quimioterápicos. A in-
teração entre a Cardiologia e a onco-
logia está representada na SBC pelo 
Grupo de Estudos de Cárdio-Oncolo-
gia, que visa em suas ações difundir 
ao cardiologista um conhecimento in-
terdisciplinar entre as duas áreas e as-
sim promover a adoção de estratégias 
de prevenção, diagnóstico precoce e o 
tratamento das doenças cardiovascu-
lares nessa população.
 
Filie-se:
departamentos.cardiol.br/geco

Departamentos
O Departamento vai promover o I Cur-
so de Reciclagem em Cardiopatias 
Congênitas e Cardiologia Pediátrica em 
2 de novembro, em São Paulo. O ob-
jetivo do curso é oferecer uma revisão 
abrangente do estado da arte dos prin-
cipais aspectos das cardiopatias con-
gênitas e da Cardiologia pediátrica. O 

curso incluirá palestras, apresentação 
de casos e discussões interativas.  É 
também uma oportunidade de revisão 
para aqueles que pretendem fazer a 
prova de suficiência na área de atuação 
em Cardiologia pediátrica. A programa-
ção completa será disponibilizada em 
breve.

O Derc deseja que você se apro-
xime cada vez mais do Departa-
mento. Acesse a página do Derc 
na internet: departamentos.cardiol.
br/sbc-derc/2016/filiacao.asp - e as-
socie-se. Facilidades foram inseri-
das para que o qualifiquemos e nos 
qualifiquemos com a sua presença. 
Os sócios em dia com o Derc terão 
amplo desconto na inscrição do XXIV 

Congresso Nacional do Derc, de 21 a 
23 de setembro, em Goiânia/GO. 
 
Acesse a página do congresso: de-
partamentos.cardiol.br/sbc-derc/con-
gresso2017/default.asp, inscreva-se 
como membro adimplente do Derc e 
qualifique-se realizando a prova de 
Habilitação em Ergometria do SBC/
Derc/AMB. 

 SBC/DCC/CP

 SBC/DERC
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Seu Bolso

LCI e LCA: mais 
rentabilidade com  
a mesma segurança  
da poupança

Diante do atual cenário econômico brasileiro, sempre 

que for possível economizar, o ideal é investir essa re-

serva para ter mais tranquilidade no futuro. Pensando 

nisso, nesta edição vamos falar sobre duas opções de 

investimentos pouco disseminadas: a Letra de Crédi-

to Imobiliário (LCI) e a Letra de Crédito do Agronegó-

cio (LCA). “Para o aplicador não há diferença entre as 

duas, apenas a destinação dos recursos difere, na LCI 

são aplicados em crédito imobiliário e na LCA, em cré-

dito agrícola”, afirma o ex-economista chefe da Federa-

ção Brasileira de Bancos (Febraban) e da Associação 

Brasileira de Bancos (ABBC), Roberto Troster. 

Atualmente consultor de empresas e sócio da Troster e 

Associados, ele explica que, normalmente, para fazer 

essas aplicações é necessário investir um valor mínimo, 

que varia entre as instituições. Algumas delas aceitam 

investimentos a partir de R$ 1.000,00, mas é importante 

lembrar que as LCI e LCA têm carência de 90 dias para 

o resgate do dinheiro. “Por isso, ao pensar em investir 

seus recursos, tenha certeza de que não vai precisar re-

tirá-lo do banco com urgência”, alerta o economista.

A principal vantagem dos investimentos em renda fixa 

é que eles são isentos de Imposto de Renda e rendem 

mais do que a poupança. Além disso, aplicações de até 

R$ 250.000,00 em LCI e LCA são seguradas pelo Fun-

do Garantidor de Crédito (FGC), dessa forma o risco de 

investir em um banco, grande ou pequeno, será remoto 

se o valor for igual ou inferior a R$ 250.000,00.

O retorno desses investimentos costuma ser diferente en-

tre os bancos e depende de como é feita a negociação no 

momento da aplicação: se o percentual será prefixado ou 

pós-fixado – atrelado ao CDI ou à inflação. Confira a se-

guir algumas dicas para conseguir o melhor rendimento:

• Quanto maior o prazo da aplicação, maior a rentabilidade;

• Quanto maior o valor do investimento, maior o retorno;

• Quanto maior o banco, menor será o percentual recebido.

Agora que você já possui todas as informações, faça o 

teste disponível no site https://www.euqueroinvestir.com/

teste-de-perfil-tipo-investidor e descubra qual é o tipo de 

investimento que mais combina com o seu perfil!

Ambos os investimentos são isentos de Imposto de Renda, garantindo melhor retorno
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37 anos de aventuras a 
bordo de um veleiro

Viagens do Coração

“Uso meu barco para curtir as pessoas e amigos”, diz Enio Casagrande

A paixão começou tarde. Não foi na infância ou adoles-

cência, como a maioria dos meninos. Enio Casagrande 

iniciou na vela aos 34 anos, em 1979, inspirado no ex-

-presidente norte-americano Jimmy Carter. “Eu vi uma 

foto dele velejando em um lago dos Estados Unidos 

e decidi comprar uma prancha de windsurf”, conta o 

chefe de Serviço de Check-up do Hospital Moinho de 

Vento de Porto Alegre. E já se vão 37 anos de muitos 

passeios inesquecíveis.

O primeiro barco, O’Day-12, veio depois de três anos vele-

jando de windsurf, no Rio Guaíba. “Eu queria velejar sentado 

e comprei um barco pequeno, de 12 pés, cerca de 3,5 me-

tros. Levava o barco até Florianópolis, de reboque”, lembra 

Casagrande. Logo a embarcação de 12 pés deu lugar a ou-

tra, de 23 (cerca de 7 metros), um modelo mais estruturado, 

com cabine, fogão, bússola e rádio de comunicação. Nessa 

época, ele entrou para o Clube dos Jangadeiros. “Demos o 

nome de Ventaral, porque era assim que meu filho chamava 

vendaval, quando pequeno. E foi Marcelo meu maior compa-

nheiro nos 12 anos que ficamos com este barco.” Eles pas-

savam até três dias a bordo. “Conhecemos todo o rio Guaíba 

e boa parte da Lagoa dos Patos. Foram muitas alegrias.” 

O único problema eram as dores no pescoço. O pé direito do 

barco tinha 1,60 metro e o cardiologista tem 1,70 metro de al-

tura. “Em 1997, resolvi que queria uma embarcação que não 

me doesse o pescoço e comprei o St. Thomas, com 31 pés 

(10 metros) e, o mais importante, 1,90 de pé direito”, brinca. 

St. Thomas é todo em madeira e, além do rádio e da bús-

sola, possui GPS, radar para navegar à noite e sem visibi-

lidade, piloto automático e infraestrutura para abrigar até 

cinco pessoas confortavelmente. “Hoje, aos 72 anos, ve-

lejo menos, geralmente nos fins de semana, e não tenho 

feito passeios longos. Meu maior prazer é levar os amigos 

para conhecer Porto Alegre de outro ângulo. Sair às 16h 

e voltar às 22h, para acompanhar o pôr do sol. É muito 

bonito ver as luzes de Porto Alegre e de Guaíba quando 

anoitece”, descreve o cardiologista.

“O’ Day 12 
na praia dos 
Ingleses, em 

Florianópolis, 
com o filho 

Marcelo, aos 
4 anos.”

Enio 
Casagrande 
a bordo do  
St. Thomas

Pôr do Sol no rio Guaíba, em Porto Alegre
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A mídia publicou e exibiu reportagens sobre o fato de o 

Ceará ter batido recorde de doações de órgãos com a 

realização de 1.866 transplantes em 2016. Depois de 34 

anos, o estado conseguiu zerar, por exemplo, a fila para o 

transplante de córneas. No mês de janeiro deste ano, ou-

tros 118 transplantes foram feitos, sendo um de coração.

Entre os números, uma história de vida, a do contador 

Jonatas, que precisou se mudar de Salvador para fazer 

um transplante em Fortaleza e estava com a saúde muito 

debilitada. Jonatas conseguiu o transplante, em 2015, so-

mente com o sétimo doador potencial. Durante a interna-

ção no Hospital Messejana, a enfermeira Elis foi uma das 

que cuidaram do contador. Foi paixão imediata. Eles se 

casaram dois meses depois que Jonatas teve alta.

“Recebi um coração da família doadora, ainda recebi um 

outro coração da minha atual esposa, que cuidou de mim 

na UTI e estamos esperando um terceiro coração, o Da-

vid”. O nome do bebê foi escolhido para homenagear o 

chefe da equipe de transplante do Hospital Messejana, 

João David Sousa Neto, que também é diretor de Depar-

tamentos Especializados da SBC.

Em entrevista à Globo News, a enfermeira contou que 

hoje o contador leva uma vida normal. “Os cuidados são 

os mesmos para qualquer pessoa. É alimentação saudá-

vel e prática de exercícios físicos. A única exceção para o 

transplantado é o uso continuo das medicações para que 

não haja rejeição”, ressaltou Elis.

Para João David, a garra de Jonatas é motivadora. 

Hoje o contador faz campanha para novas doações. 

“O risco que temos é a falta de medicamentos imunos-

supressores e de alguns insumos para a realização de 

novos procedimentos. Talvez isso possa comprometer 

esses números de transplantes tão expressivos que 

são realizados”, lamentou.

Jonatas e Elis e 
o bebê David, em 
homenagem a João 
David

Por trás dos 
números uma 
homenagem 
ao diretor de 
Departamentos 
Especializados 
da SBC

Coração Valente

Ceará bate recorde 
em transplantes
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SBC na mídia 

Sites e portais de saúde também noticiaram que a SBC está 
promovendo o recadastramento de residências médicas e 
estágios. O portal do Conselho Federal de Medicina infor-
mou que somente os estágios recadastrados e com cadas-
tro vigente terão a autorização para utilizar o selo SBC. 

A edição de abril da re-
vista Saúde publicou 
reportagem citando um 
estudo do Imperial Col-
lege London que consta-
tou: em 16% dos óbitos 
na Inglaterra por ataque 
cardíaco, os indivíduos 
haviam visitado hospi-
tais no mês anterior com 
dores, desmaios ou falta 
de ar. “O estudo desta-
ca a importância de ficar 
atento aos sinais suges-
tivos do problema, uma 
vez que uma em cada seis pessoas passou por consulta e não 
teve um diagnóstico correto”, avaliou o presidente da SBC, Marcus 
Malachias, em entrevista. 

Mídia especializada 
informa recadastramento 
de residências e estágios

Campanha de Hipertensão tem 
ampla cobertura
A campanha pelo Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hi-
pertensão Arterial e MMM.17 - Mês (Maio) Mundial da Medição 
da pressão arterial teve expressiva cobertura das emissoras de 
TV e rádio locais, além de publicações em jornais e sites dos 
estados que participaram da ação. Nas estradas paulistas, os 
folhetos “Eu sou 12 por 8” foram distribuídos nas praças de pe-
dágio, além de alertas nos totens das principais rodovias.

Reportagem sobre  
colesterol na IstoÉ
Uma matéria na revista IstoÉ informou sobre a eficácia da 
nova classe de medicamentos para o controle do colesterol: 
os inibidores de PCSK9. Segundo a reportagem, combinada 
às estatinas, a droga diminuiu em 27% a chance de infarto e 
em 21% a de AVC. O presidente da SBC, Marcus Malachias, 
destacou que há ponderações a serem feitas e as drogas não 
são para todos. “É para quem tem alto risco ou os que não 
toleram as estatinas”, disse. “Trata-se de um grupo pequeno.” 
Malachias ressalvou ainda o custo do tratamento (cerca de R$ 
2 mil por mês). “Os remédios podem ser considerados apenas 
para um nicho de doentes.”

Publicações setoriais  
destacam o Prêmio ABC
Vários sites e portais de saúde destacaram a entrega do XII 
Prêmio ABC, no Rio de Janeiro. O site Saúde Business lem-
brou que, pela primeira vez, a premiação foi entregue também 
ao melhor artigo original publicado no ano de 2016 pela Revis-
ta International Journal of Cardiovascular Sciences (IJCS). O 
portal ainda informou que o objetivo do Prêmio é incentivar a 
pesquisa cardiovascular no Brasil, estimulando a publicação 
de artigos originais de alta qualidade no maior e mais antigo 
periódico de Cardiologia da América Latina – os Arquivos Bra-
sileiros de Cardiologia – o único na área com indexação no 
sistema Pubmed/Medline e Pubmed Central.

“Os sinais 
ignorados 
do infarto”
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Coração ValenteHistórias da Cardiologia 
por Reinaldo Hadlich

Reinaldo Hadlich é Prof. do Instituto de Pós-gra-
duação Médica do Rio de Janeiro. Presidente do 

Centro de Estudos do Instituto Estadual de Cardio-
logia Aloysio de Castro. Vice-presidente do Depar-

tamento de Clínica Cardiológica da Socerj

Pela importância histórica do Instituto do Coração da 
USP, dedicamos a edição passada, esta e a próxima co-
luna para contar a história do InCor. Para tal tarefa, convi-
damos o professor Ramires, que escreveu o relato adian-
te. A íntegra do artigo está no link: http://jornal.cardiol.
br/2017/abril/historias-da-Cardiologia.html
 
A partir de 1999, a direção do InCor passou a ser exercida 
por mim e Sergio Oliveira, quando iniciaram-se algumas mu-
danças fundamentais: a Pós-Graduação (PG) foi aberta para 
todo o país e o exterior, criou-se a posição de Enfermeira de 
Pesquisa, o Projeto Mass tornou-se uma Unidade de Pesqui-
sa Clínica, foram criadas a Unidade Clínica de Aterosclerose, 
a Unidade Clínica de Medicina Interdisciplinar em Cardiolo-
gia, o Laboratório de Infecção e Aterosclerose, o Laboratório 
de Biologia Vascular, o Laboratório de Miocardiopatias, o La-
boratório de Treinamento e Simulação em Emergência Car-
diovascular e o Laboratório de Metabolismo Lipídico.

O programa de PG possibilitou o doutorado para vá-
rios colegas e docentes de diferentes estados do país, 

contribuindo com hospitais acadêmicos, assistenciais 
e várias Universidades.

Em 2000, foi inaugurado o Bloco II, instituindo-se den-
tro do corpo do Hospital os Laboratórios de Imunologia 
e de Biologia Molecular, em Cardiologia. No mesmo 
período, foram criados o Nepcom (Ensino e Pesquisa 
da Cardiopatia na Mulher), Nepcar (Ensino e Pesquisa 
da Angina Refratária) e o Projeto Café e Coração.
 
Foram estabelecidos acordos de cooperação cien-
tífica com a Philips, a Siemens, a GE e a Toshiba, 
que permitiram atualizações constantes de software 
e equipamentos de última geração. Esses acordos fo-
ram os primeiros a serem realizados entre uma ins-
tituição do hemisfério Sul e empresas globais, cujo 
objetivo foi o interesse técnico-científico. Dessa  coo-
peração foi criado o Cepec (Centro de Ensino e Pes-
quisa em Ecocardiografia). Nessa época, foi aprovada 
a criação do Centro de Pesquisa Clínica, inaugurado 
após alguns anos.

Incor - Zerbini, 
uma história 
(parte II) 

InCor professor Ramires

por José 
Antonio F. 

Ramires, que 
foi diretor 
científico, 
diretor de 

ensino e diretor 
geral do InCorFo
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Parceiros da Cardiologia

A Boehringer Ingelheim patrocinou quatro encontros cien-

tíficos virtuais. Os temas tratados foram: “Um antidiabé-

tico nas diretrizes da Cardiologia: conheça a empagliflo-

zina”, com palestras de André Faludi sobre a indicação 

nas diretrizes e  Sérgio Vencio falando sobre a meta gli-

cêmica e mecanismo de ação da empagliflozina. Os ou-

tros encontros abordaram a “Terapia anticoagulante em 

pacientes com FA: o que sabemos até agora?”, a “Anti-

coagulação 3.0: o manejo de emergências em pacientes 

anticoagulados” com palestra de José Rocha Faria Neto 

e “RE-CIRCUIT: o uso ininterrupto da Dabigatrana em pa-

cientes com FA e benefícios” com Hugh Calkins do Johns 

Hopkins Hospital. 

“Além das palestras, o laboratório terá expressiva parti-

cipação no SBC 2017, em São Paulo, ações no portal, 

apoio institucional em eventos e publicações”, conta a ge-

rente da SBC, em São Paulo, Mara Carreira.

Sanofi destaca participação  
no Movidos pelo Coração

Boehringer patrocina aulas online 
e demais projetos 

O diretor-geral da Sanofi no Brasil, Pius Hornstein, concedeu 

entrevista ao Instituto Ethos onde informou as práticas em prol 

da sustentabilidade desenvolvidas pelo laboratório. Hornstein 

falou de iniciativas adotadas para funcionários e público ex-

terno e destacou a participação no “Movidos pelo Coração”. 

“Prevemos algumas ações focadas na educação de pa-

cientes, reafirmando o compromisso da companhia com o 

acesso à saúde. Entre as principais iniciativas, destacamos 

o ‘Movidos pelo Coração’, uma parceria entre a Sanofi e 

a SBC, que pretende ampliar o alerta da população sobre 

saúde do coração através da arte e cultura. A iniciativa pro-

move serviços gratuitos de saúde como aferição de pres-

são arterial, aula de ressuscitação cardíaca, entre outros”, 

ressaltou o diretor-geral. 

Confira a entrevista: https://www3.ethos.org.br/cedoc/sano-

fi-compartilha-boas-praticas/#.WO5EGvnyvIX

24



Relação Médico Paciente 
por Protásio Lemos da Luz

Protásio Lemos da Luz é professor sênior de 
Cardiologia do InCor da Faculdade de Medici-

na da Universidade de São Paulo - FMUSP

Quando se olha o mundo atual certas inovações são impres-
sionantes: telefones celulares, internet, informática, novas 
técnicas de imagem para diagnóstico, substituições de valvas 
cardíacas por cateter, cirurgias minimamente invasivas. Nin-
guém imagina viver sem redes sociais, muito menos sem ce-
lular. Por seu turno, a produção agrícola do Brasil é fantástica, 
graças à Embrapa. A Embraer exporta aviões para o mundo 
inteiro – prova de sua alta capacitação tecnológica. Tudo isso 
tem um preço: chama-se inovação tecnológica. Esta, por sua 
vez, origina-se na ciência; e frequentemente na ciência bási-
ca. Países desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra, Japão 
e Estados Unidos compreendem isso com clareza e gastam 
2%-3% de seu PIB em ciência. 

No Brasil o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação foi reduzido em 44% no último ano. Laboratórios 
estão à míngua, projetos bons não são financiados, bolsas de 
pesquisa foram cortadas. Pesquisadores não querem voltar 
ao Brasil; ao contrário, muitos querem ir embora. Jovens pes-
quisadores não vêm futuro.

A falta de apoio à pesquisa é um crime contra o futuro da nação. A 
pesquisa e a inovação não são atividades esotéricas de malucos 
testando suas ideais. Ao contrário, são a essência do progresso 
de um país, e impactam diretamente na vida das pessoas. A So-
ciedade Brasileira de Cardiologia, bem como todos os pesquisa-
dores brasileiros devem se engajar na luta pelo apoio à ciência.

Crise na 
Ciência 
Brasileira
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Vintage Rock N´Roll

Sons do Coração 
Por Otavio Berwanger

Jerry Lee Lewis 
Jerry Lee Lewis

Chuck Berry 
Berry is on Top 

Gene Vincent  
and his Blue Caps 
Bluejean Bop!

Carl Perkins 
Dance Album

Eddie Cochran 
Singin´ to my Baby

Little Richard 
Here´s Little Richard

Bill Halley and his Comets 
Rock Around the Clock

Buddy Holly 
Buddy Holly and the 
Chirping Crickets

Elvis Presley 
Elvis Presley

Johnny Burnette 
Johnny Burnette and 
the Rock n´Roll Trio

Otavio Berwanger é diretor do Instituto de Pesquisa do HCor 
(Hospital do Coração de São Paulo). Além de guitarrista, 

possui como hobby colecionar guitarras vintage, discos raros e 
prensagens originais, bem como memorabilia e arte relacionada 

principalmente a blues, rock e jazz.

Na coluna deste mês gostaria de sugerir aos colegas discos céle-
bres do estilo que denominamos de vintage rock n´roll ou rockabilly. 
Basicamente são obras clássicas de artistas dos anos 1950 que 
foram precursores do rock n´roll e influenciaram basicamente to-
dos os artistas que vieram após, como Beatles, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, dentre vários outros. Começamos pelo verdadeiro Rei do 
Rock, Chuck Berry, que infelizmente nos deixou este ano, passan-

do por alguns dos grandes artistas da Sun Records (Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis e Carl Perkins) e logicamente Little Richard (sem 
ele não haveria Jimi Hendrix, James Brown ou David Bowie, só 
para citar alguns exemplos). Finalmente, não poderiam faltar Bud-
dy Holly (outra enorme influência em todos que o seguiram), Gene 
Vicent and the Blue Caps com o grande guitarrista Cliff Gallup, Ed-
die Cochran, Johnny Burnette e Bill Halley and his Comets.
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Takeda Pharma Ltda.
Rua do Estilo Barroco, 721 - 04709-011 - São Paulo - SP

Mais informações poderão ser obtidas diretamente com o nosso Departamento 
de Assuntos Científicos ou por meio de nossos representantes.
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A CHAVE
para o manejo de
6 dos 8 defeitos

do DM2.2

Eficácia em terapia de combinação inicial
ou em adição a metformina3-5***

Mecanismo de ação complementar:
Melhora a função das células β4

Melhora a resistência insulínica4 
Retarda o uso da insulina5****

Agora em 
combinação  
com Pioglitazona1

Lançamento

Sinergia de ação em 
um ÚNICO comprimido1-5

NESINA PIO. (alogliptina + cloridrato de pioglitazona) - USO ADULTO - via oral. Apresentações: comprimidos revestidos 25 mg + 15 mg ou 25 mg + 30 mg (alogliptina + pioglitazona). Indicações: para pacientes com 18 anos ou mais com diabetes mellitus tipo 2 
como adjuvante à dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes inadequadamente controlados com pioglitazona isoladamente, e para os quais a metformina é inapropriada devido a contraindicações ou intolerância; e em combinação com metformina 
(terapia de combinação tripla) Contraindicações: hipersensibilidade a alogliptina ou pioglitazona ou a qualquer um de seus excipientes; em pacientes com insuficiência cardíaca Classes III ou IV de (NYHA). Advertências e Precauções: não deve ser utilizado para o 
tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou para o tratamento da cetoacidose diabética. Existem relatos pós-comercialização de pancreatite aguda. Se houver suspeita de pancreatite, Nesina Pio deve ser descontinuado. Cautela ao associar Nesina Pio com 
agentes que sabidamente causam ipoglicemia como insulina e sulfonilureias. Dose menor de insulina ou sulfonilureia pode ser necessária. Pode ocorrer retenção de fluidos e Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). Pacientes com ICC devem ser monitorados e o tratamento 
com Nesina Pio deve ser interrompido no caso de piora dos sintomas; estudos observacionais de longa duração não encontram aumentos significativos do risco de câncer de bexiga em pacientes diabéticos utilizando pioglitazona. No entanto, dados de estudo de curta 
duração sugerem a possibilidade de um pequeno aumento no risco de câncer de bexiga. Nesina Pio não deve ser iniciada em pacientes com câncer de bexiga; o tratamento com Nesina Pio deve ser iniciado com cautela em pacientes com aumento dos níveis das enzimas 
hepáticas ou evidência de doença hepática; foi observado aumento de peso relacionado à dose de pioglitazona isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais; pioglitazona pode causar reduções nos níveis de hemoglobina e hematócrito. Pacientes com 
síndrome do ovário policístico podem retomar a ovulação após o tratamento com pioglitazona. As pacientes devem, portanto, estar conscientes do risco de gravidez; Nesina Pio é categorizado como risco C e não deve ser usado durante a gravidez. Nesina Pio não deve ser 
administrado em mulheres em fase de amamentação. Interações medicamentosas: Um inibidor de CYP2C8 (como genfibrozila) pode elevar a ASC de pioglitazona e um indutor de CYP2C8 (como rifampicina) pode reduzir a ASC de pioglitazona. A pioglitazona não afeta 
a farmacocinética ou farmacodinâmica da digoxina, varfarina, femprocumona ou metformina, e em coadministração com sulfonilureias não parece afetar a farmacocinética da sulfonilureia. Hipoglicemia pode ocorrer quando pioglitazona é administrada com sulfonilureia ou 
insulina. Reações adversas: edema, aumento de peso corporal, redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito, aumento da creatina quinase (creatinafosfoquinase), insuficiência cardíaca, disfunção hepatocelular, edema macular, fraturas ósseas em mulheres, infecção 
do trato respiratório superior, sinusite, insônia, distúrbios visuais, câncer de bexiga, cefaleia, dor abdominal, doença de refluxo gastroesofágico, prurido, erupção cutânea. Posologia e modo de usar: Um comprimidos (25 mg + 15 mg ou 25 mg + 30 mg) uma vez ao dia. 
Pode ser administrado com ou sem alimentos. Em pacientes com insuficiência renal moderada e grave ajuste de dose é necessário por causa da alogliptina. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. MS –1.0639.0274. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MEDICAMENTO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. NP_1115_0716_VPS.

* Única associação de alogliptina e pioglitazona registrada no Brasil: IMS Health. Auditoria Pharmaceutical market Brasil. Dezembro/2016
** Comparado a terapia de Pioglitazona + Metformina após 52 semanas
*** Terapia combinada como 2ª ou 3ª linha de tratamento.
**** Proporcionado pela sua ação de redução nos níveis da HbA1c 
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Caixas com 
30 comprimidos1

POSOLOGIA CÔMODA1  
1x ao dia

em todas as farmácias, sem 
necessidade de cadastro em 
programas de desconto ou 
quantidade mínima de compra.6

$
PREÇO ACESSÍVEL

Redução rápida e potente da HbA1c3**

Comodidade posológica: Sinergia de
ação com um único comprimido ao dia1-5

CONTRAINDICAÇÃO: insuficiência cardíaca Classes III ou IV de (NYHA). INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: hipoglicemia pode ocorrer quando administrado com sulfonilureia ou insulina.
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