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Todos querem 
mudanças, mas 
quem aceita mudar?

Em todos os cenários, da política à economia, mas tam-

bém em nossa profissão médica, todos clamam por mu-

danças. Mas quem está realmente disposto a mudar? Será 

que apenas os outros e não nós mesmos precisamos nos 

transformar?

Por que ficar preso às mesmas críticas ao passado em vez 

de aproveitar as oportunidades do presente para construir 

o futuro? John Kennedy afirmava que “a mudança é a lei 

da vida; aqueles que apenas olham para o passado ou 

para o presente irão com certeza perder o futuro”. Mas 

mudanças, mesmo que sejam para melhor, quase nunca 

ocorrem sem inconvenientes. Sobre isso, Oscar Wilde nos 

ensinou que “o descontentamento é o primeiro passo da 

evolução de um homem ou de uma nação”, revelando o 

poder criativo da inquietação. Nesse contexto, um impor-

tante aspecto da mudança é a atitude de se permitir, ou 

mesmo o estímulo e a coragem para aceitar e compartilhar 

as mutações.

Segundo Érico Veríssimo, “quando os ventos de mudança 

sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras cons-

troem moinhos de vento”. Suas palavras nos remetem 

àqueles que preferem resistir e se opor à inexorável evo-

lução, enquanto outros aproveitam os bons ventos para 

voar. A medicina está repleta de exemplos de resistência 

às mudanças. Semmelweis, com a antissepsia; Freud, com 

a psicanálise; assim como Forrsmann, com o cateterismo 

cardíaco, são exemplos, entre tantos outros, de mentes 

inovadoras, que em suas épocas encontraram mais obstá-

culos que estímulos, mas cuja genialidade criativa o tempo 

soube reconhecer.

“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, 

mas fazer uma história nova”, dizia Mahatma Gandhi. Con-

tudo, nem sempre precisamos criar um caminho novo, mas 

sim encontrar “um jeito novo de caminhar”, como nos en-

sinou o poeta Thiago de Melo. Muitas vezes a transforma-

ção não necessariamente precisa estar no gesto, mas na 

mente; não no fato, mas na visão. E foi o próprio Gandhi 

quem concluiu que ”temos de nos tornar na mudança que 

queremos ver”. 

Vivemos um tempo de exacerbado individualismo, da bus-

ca desenfreada de privilégios pessoais em detrimento do 

coletivo. Precisamos que o “eu” dê lugar ao “nós”. É preci-

so compreender que a trilha compartilhada é mais enrique-

cedora, mais solidária e tantas vezes mais profícua. Afinal, 

sozinho pode-se chegar até mais rápido, mas em grupo se 

chega mais longe. 

O mundo, o país, nossa profissão, nossa especialidade e 

também a nossa SBC vivem um tempo de novos paradig-

mas. Nós, médicos, somos, por natureza, críticos e habi-

tuados a buscar evidências que comprovem a necessida-

de de transformações. Pois vem da própria ciência a lição 

de Charles Darwin de que “não sobrevive a espécie mais 

forte, mas a que se adapta à mudança”. 

Palavra do Presidente
MARCUS VINÍCIUS BOLÍVAR MALACHIAS
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Contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, após auditoria independente

Exercício 2016  
apresentou superávit

O Conselho Fiscal da SBC aprovou, no dia 31 de mar-

ço, no Rio de Janeiro, o Balanço Patrimonial da entidade, 

que fechou o ano de 2016 com superávit de R$ 369 mil. 

O resultado foi considerado satisfatório, tendo em vista o 

cenário econômico nacional do ano passado e o déficit do 

ano anterior. 

O Balanço Patrimonial 2016 foi analisado pela empresa in-

dependente de auditoria Walter Heuer Auditores Associa-

dos, que emitiu o parecer “Em nossa opinião, as demons-

trações contábeis referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 31 

de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos”.

O superávit é resultado de um esforço da atual Diretoria 

para conter despesas, mesmo com a amplitude de proje-

tos e realizações. “No último ano, reduzimos o quadro de 

colaboradores; implantamos um modelo de banco de ho-

ras para pagar menos horas extras, e unificamos o horário 

de funcionamento das sedes, trazendo impacto positivo 

sobre as despesas com locomoção de pessoal”, contou o 

diretor administrativo, Denilson Campos de Albuquerque. 

A diretora financeira Gláucia Maria Moraes de Oliveira 

ressaltou que “a SBC finalizou o 71º Congresso Brasileiro 

de Cardiologia com um resultado positivo, fruto de um pla-

nejamento austero, mesmo com maiores custos de logís-

tica pela realização do evento no Nordeste”. Segundo ela, 

a atual gestão criou procedimentos operacionais-padrão 

para duas importantes áreas administrativas que vêm 

dando resultado: Compras e Contratos.

O presidente da SBC comemorou os resultados. “A Di-

retoria e a Gerência trabalharam intensamente, de uma 

forma inovadora na entidade, seguindo uma meta orça-

mentária que regeu todas as ações de 2016, cujo êxito 

consagra a fórmula para o planejamento de 2017. Ape-

sar do cenário econômico geral ainda instável, estamos 

preparados para os compromissos, responsabilidades e 

desafios deste ano,”, finaliza Marcus Bolívar Malachias.

Confira no site da SBC a Ata da reunião do ConFi, o Parecer 

dos Conselheiros do ConFi  e o Relatório do Auditor Indepen-

dente sobre as Demonstrações Contábeis, todos elaborados 

nos termos das Normas Contábeis Vigentes, assinados pelo 

contabilista responsável e aprovados pelo ConFi e Auditoria 

Externa Independente. Demonstrações Financeiras sujeitas 

à apreciação da AGAD nos termos do item 5.5, “b”, do Es-

tatuto SBC. Link: http://jornal.cardiol.br/2017/maio/confi.html

Conselho Fiscal aprova Balanço Patrimonial de 2016

Diretoria
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Diretoria

A Justiça acolheu pedido da SBC e 

julgou procedente a imunidade no 

recolhimento da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) em relação às receitas de 

“patrocínios”, “taxas de inscrição em 

eventos científicos” e “locação de es-

tandes”. Na ação, o argumento utili-

zado foi que a SBC é uma entidade 

que promove a educação continuada, 

além de não ter fins lucrativos e, por-

tanto, deveria estar isenta da cobran-

ça do tributo.

A decisão preliminar ainda será ana-

lisada por tribunais superiores, mas 

o assessor jurídico da SBC, Breno 

Garcia de Oliveira, vê com otimismo 

os julgamentos futuros. “Embora seja 

em primeira instância, dados os seus 

bem lançados fundamentos e a atual 

jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, as nossas expectativas 

são as melhores possíveis. Acredito 

que a decisão seja mantida”, resume.

Breno destaca que a decisão da Jus-

tiça é abrangente e determina que a 

União sequer poderá ajuizar a exe-

cução fiscal pretendendo a penhora 

de bens da entidade para obter os 

recursos relativos à Cofins. Em 2016, 

um auto de infração da Receita Fe-

deral, relativo ao ano de 2012, deter-

minava o pagamento de valores que 

passavam dos R$ 3,6 milhões. “O 

juiz não apenas reconheceu a imuni-

dade como determinou a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário, 

o que oferece à SBC plena seguran-

ça em relação à cobrança do tributo”, 

explica. 

“É uma vitória de um histórico ques-

tionamento que tem nos trazido tanta 

intranquilidade e o comprometimento 

de nossas receitas” salientou o pre-

sidente da SBC, Marcus Bolívar Ma-

lachias. A iniciativa de entrar com a 

ação foi da atual Diretoria que, duran-

te a due diligence, realizada no ano 

passado, constatou as tentativas in-

frutíferas anteriores de discutir o tema 

junto à Receita Federal. 

A decisão foi tomada pela atual Diretoria em nome da entidade

Justiça isenta a SBC de 
recolhimento de Cofins  
em ação inédita
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Diretoria

Esta edição contou com a premiação especial do melhor artigo original publicado pela IJCS

O XII Prêmio ABC de Publicação Científica foi entregue no 
dia 30 de março, em cerimônia no Windsor Hotel, no Rio 
de Janeiro. Estavam presentes o presidente da SBC Mar-
cus Bolívar Malachias; o vice-presidente Eduardo Nagib 
Gaui; o diretor de pesquisa Leandro Zimerman; a diretora 
financeira Gláucia Maria Moraes de Oliveira; o editor-che-
fe dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia Luiz Felipe Pi-
nho Moreira; e o editor-chefe do International Journal of 
Cardiovascular Sciences Claudio Tinoco Mesquita.

Pela primeira vez, o Prêmio ABC foi entregue também 
ao melhor artigo original publicado no ano de 2016 pela 
revista International Journal of Cardiovascular Sciences 
(IJCS). “Este prêmio celebra a inclusão da IJCS ao port-
fólio de periódicos científicos da SBC. Essa revista é um 

grande veículo de integração da pesquisa brasileira no 
âmbito internacional”, ressaltou o editor-chefe dos Arqui-
vos Brasileiros de Cardiologia, Luiz Felipe Moreira.

O objetivo do Prêmio é incentivar a pesquisa cardiovascu-
lar no Brasil, estimulando a publicação de artigos originais 
de alta qualidade no maior e mais antigo periódico de car-
diologia da América Latina – os Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia – o único na área com indexação no sistema 
Pubmed/Medline e Pubmed Central.

A avaliação dos artigos foi conduzida por uma Comissão 
Julgadora de 27 revisores. Os autores dos cinco eleitos 
receberam certificado, troféu e uma premiação em dinhei-
ro de R$ 3 mil. Os vencedores foram:
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Melhores artigos originais 
de 2016 são premiados no 
Rio de Janeiro

Confira todas as informações sobre os vencedores no link: http://jornal.cardiol.br/2017/maio/premio_ABC.html

Também foi premiado o manuscrito mais citado nos anos de 2014 e 2015: “Relação entre Fibrose e Arritmias Ventriculares 
na Cardiopatia Chagásica sem Disfunção Ventricular”. 

Marina Politi Okoshi foi homenageada como a revisora mais atuante da Revista ABC 2016. 

E o artigo “Angiotomografia de Coronárias e Proteína C Reativa na Avaliação da Doença Arterial Coronariana” foi eleito o 
melhor artigo original publicado pelo International Journal of Cardiovascular Sciences em 2016. O editor do IJCS convidou 
a todos para participarem da revista, através do link www.onlineijcs.org. “Submetam artigos e participem ativamente da vida 
da Sociedade. Valorizem estas publicações feitas no Brasil e trabalhadas dentro da SBC”, completou Tinoco Mesquita.

• Evolução da Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório e do Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro;

• Correlação da Resistência a Insulina e Medidas Antropométricas com Pressão Arterial de Adolescentes;

• Classificação Nacional da Aptidão Cardiorrespiratória pelo Consumo Máximo de Oxigênio;

• Efeito Vasodilatador Independente do Endotélio Induzido pela Jabuticaba (M. cauliflora) em Artérias Isoladas;

• A Pentoxifilina Atenua a Remodelação Cardíaca Induzida pela Exposição a Fumaça de Cigarros.
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Diretoria

A Diretoria da SBC lançou recentemente o CAPTEC online – 

Curso Auxiliar Preparatório para a Prova de Título de Especia-

lista em Cardiologia –, atividade oficial que reúne aulas e ques-

tionários preparados por destacados membros da entidade. 

O presidente da SBC, Marcus Malachias, lembra que é 

missão da SBC promover a educação continuada e am-

pliar as oportunidades de aperfeiçoamento científico em 

Cardiologia. ”Produzimos com grande esmero esse curso, 

de excelente qualidade e custo acessível, baseado espe-

cificamente na literatura oficial do concurso, visando ofer-

tar uma revisão dos conhecimentos básicos que o futuro 

cardiologista deve ter”, ressalta.

O curso foi dividido em 5 módulos com enfoques distin-

tos, veja abaixo:

Para fazer a inscrição, acesse o site http://www.sbccursosonline.com.br/captec/. Ao se inscrever, você poderá escolher se fará 

apenas um módulo ou todos. Confira a seguir os preços de lançamento, com valores especiais para sócios:

Preço para quem fechar os 5 módulos tem desconto

Inscrições abertas para o CAPTEC

PREÇO POR MÓDULO PREÇO PROMOCIONAL 
(todos os módulos)

Associados SBC quites (todas as categorias) R$ 300,00 R$ 1.100,00

Não Associado/Associado Não Quite SBC R$ 600,00 R$ 2.396,00

Sócio Remido SBC Isento Isento

• Módulo 1: Hipertensão Arterial e Arritmias;

• Módulo 2: Aterosclerose e Doenças Coronarianas;

• Módulo 3: Insuficiência Cardíaca, Endomiopericardiopatias  e Valvopatias;

• Módulo 4: Fisiologia, Semiologia, Epidemiologia e Prevenção e Exames Complementares;

• Módulo 5: Outros temas importantes.
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Leandro Zimerman, diretor de Pesquisa da SBC

DiretoriaDiretoriaDiretoria

A Diretoria de Pesquisa da SBC elaborou um amplo le-

vantamento para que a entidade possa conhecer me-

lhor os seus sócios, avaliar o grau de satisfação com 

o trabalho e o quanto estão impactados pelo estresse, 

entre outros. A pesquisa encaminhada por e-mail deve 

ser devolvida também pela internet.

“O sócio não perderá mais do que 10 minutos para 

responder os questionamentos. Com o material, tere-

mos fortes argumentos na Defesa Profissional, já que 

saberemos as dificuldades e os anseios de nossos co-

legas”, explica o diretor de Pesquisa da SBC, Lean-

dro Zimerman. Ele acrescenta que há ainda perguntas 

para avaliar o quanto a tecnologia auxilia na prática 

cardiológica, questões relacionadas à saúde e a temas 

como processos judiciais, imprensa e espiritualidade. 

“É muito importante que os sócios respondam à pes-

quisa. Quanto maior for a participação, mais fidelidade 

teremos no resultado”, destaca o presidente da SBC, 

Marcus Bolívar Malachias. Os dados com esse perfil 

dos cardiologistas brasileiros serão apresentados du-

rante o 72° Congresso Brasileiro de Cardiologia - SBC 

2017, em São Paulo.

O trabalho concluído será apresentado no Congresso em São Paulo

Pesquisa é elaborada para traçar o 
perfil do cardiologista brasileiro
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Residentes e especializandos em Cardiologia podem se 

filiar à SBC pagando só 1/3 da anuidade. A novidade é 

a nova parceria SBC/ACC, na qual o Sócio Residente 

passa a ser também Fellow in Training (FIT) do American 

College of Cardiology, sem qualquer ônus adicional. Os 

FIT têm direito a todo o conteúdo digital do ACC, incluindo 

oportunidades específicas para eles, como treinamentos, 

testes, bolsas e concursos.

Cardiologistas em formação
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Novos centros aderem ao Registro BREATHE 

Pesquisa é elaborada para traçar o 
perfil do cardiologista brasileiro

Diretoria

O Registro BREATHE, que visa tra-

çar o perfil dos pacientes hospita-

lizados com Insuficiência Cardíaca 

no Brasil, pretende chegar a três 

mil pessoas cadastradas até no-

vembro deste ano. A segunda fase 

do projeto teve início em março, 

durante reunião realizada em São 

Paulo. Participaram o diretor admi-

nistrativo da SBC Denilson Cam-

pos de Albuquerque, o presidente 

do Departamento de Insuficiência 

Cardíaca (Deic) Luis Eduardo Paim 

Rohde, representantes de 32 cen-

tros de diferentes regiões do país e 

os pesquisadores do projeto.

O diretor da SBC explica que a reunião 

foi para reativar o protocolo com os 

novos centros e os antigos, levan-

do a experiência dos que já partici-

pam para os que estão chegando, e 

discutir a melhor forma de registrar 

a síndrome. 

“Agregando novos hospitais e no-

vos métodos, teremos uma radio-

grafia real da IC no Brasil, com a 

descrição das características clíni-

cas, tratamento e prognóstico intra-

-hospitalar dos pacientes admitidos 

com IC aguda”, explica Denilson 

Campos de Albuquerque.  

O Registro BREATHE prevê ainda 

o acompanhamento do paciente até 

um ano após a alta.

Número de pacientes deve aumentar de 1.297 para três mil até o fim de 2017

Registro BREATHE  
entra na segunda fase
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SBC 2017

O 72° Congresso Brasileiro de Cardiologia - SBC 

2017, de 3 a 5 de novembro, em São Paulo, prome-

te fazer história em face das novidades e inovadoras 

metodologias de ensino a serem ofertadas. Entre elas, 

destaca-se um simpósio inédito: o CardioX - Cardiolo-

gy Experience by SBC & ACC. 

Trata-se de uma atividade totalmente interativa, cujo 

aprendizado ocorrerá por meio de discussões de casos 

clínicos, apresentados com o emprego da revolucioná-

ria plataforma Body Interact. Ela é operada pelos pales-

trantes e equipe especializada e transmitida por telões, 

contendo casos em realidade virtual para a tomada de 

decisões médicas votadas pela audiência. A interação é 

feita por aplicativos e dispositivos digitais. Embora a es-

tratégia já tenha sido aplicada em alguns eventos inter-

nacionais, é a primeira vez no mundo que todo um curso 

é realizado com o emprego dessa tecnologia. 

Segundo o presidente da SBC, Marcus Bolívar Mala-

chias, o simpósio promete ser um modelo a ser repeti-

do em futuros congressos internacionais. “A complexa 

organização do CardioX está sendo cuidadosamente 

preparada pela SBC, pelo American College of Car-

diology e pela própria empresa internacional Body 

Interact. A programação do CardioX será focada na 

tomada de decisões em situações como Emergência, 

DAC, IC, Arritmias, Valvopatias, Prevenção, entre ou-

tras condições decisivas da prática clínica. 

Entre os primeiros integrantes do ACC, escalados para 

o simpósio, estarão a recém-empossada presidente 

Mary Walsh (IC), o presidente-passado Richard Cha-

zal (imagem) e o presidente-futuro Michael Valentine 

(intervenção), além, entre outros, de Matthew Martinez 

(emergências), maior especialista no manuseio da re-

ferida ferramenta digital. O próprio presidente, Marcus 

Malachias, e diretores, como Raul Santos, Denilson 

Albuquerque, David Brasil, Roberto Kalil e um elenco 

de expoentes especialistas da SBC também participa-

rão da atividade. O CardioX será no sábado, 4 de no-

vembro, durante todo o dia, com inscrição à parte do 

congresso e número limitado de participantes, devido 

às características especiais do evento.

Também, no SBC 2017, estão programadas outras muitas 

novidades como: Summit de Cardiointervenção, Fórum de 

Ideias, Brasil Prevent International, Espaço Tendências, 

SBC Hands-on, Gran Simposio Iberoamericano, Simpósio 

JACC/ABC/IJCS, o Congresso das Sociedades de Cardio-

logia de Língua Portuguesa, Fórum de Defesa Profissional, 

simpósios conjuntos com AHA, ESC e ACC e a participação 

das sociedades Interamericana (Siac), Portuguesa (SPC), 

Espanhola (SEC), Israelense (SIC), as duas entidades da 

Argentina (FAC e SAC), Internacional de Aterosclerose 

(ISA), Federação das Sociedades de Cardiologia dos Paí-

ses de Língua Portuguesa (FSCLP), entre outras. 

Cardiology Experience by SBC & ACC será uma atividade totalmente interativa

CardioX é novidade no SBC 2017

Mais novidades
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Bem Estar Global em Salvador teve 
participação de Regional e DIC 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, juntamente com a 

Regional da Bahia, esteve presente no Bem Estar Global 

em Salvador e organizou a Tenda do Coração na Arena 

Fonte Nova. O programa da TV Globo ofereceu diversos 

serviços de saúde com a participação de entidades mé-

dicas e foi transmitido para todo o país.

Nesta edição, a novidade foi a participação do De-

partamento de Imagem Cardiovascular (DIC), que 

disponibilizou dois aparelhos de ecocardiograma com 

médicos para que fossem realizados exames. “O ob-

jetivo foi informar à população o que é um eco e para 

que serve”, esclareceu a presidente do DIC, Samira 

Saady Morhy .

Durante seis horas de evento foram feitos mais de 300 

atendimentos, entre ecocardiogramas, dosagens de glice-

mia, aferições de pressão arterial e circunferência abdo-

minal, além de orientações sobre vida saudável. Houve 

demonstrações do TECA L no palco do Bem Estar Global 

com a entrevista do representante da SBC/BA, Joberto 

Sena, que esteve presente o tempo todo na Tenda e ain-

da encaminhou alguns participantes ao hospital onde tra-

balha, que possui convênio com o SUS.

Prevenção

Ação coordenada pela SBC realizou mais de 300 atendimentos 

Joberto Sena explica noções básicas do TECA L

Tenda da SBC foi uma das mais procuradas Médicos do DIC realizam ecocardiogramas
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SBC participa de campanha mundial  
de conscientização da Hipertensão 

No Dia Nacional de Prevenção e Controle da Hiper-

tensão Arterial, 26 de abril, a SBC aderiu à campanha 

mundial MMM.17 – Mês (Maio) Mundial da Medição da 

pressão arterial –, realizada pela International Society 

of Hypertension (ISH). O objetivo dessa ação é medir a 

pressão arterial das pessoas e chamar a atenção para 

a doença que é responsável direta ou indiretamente por 

50% das mortes cardiovasculares no país.

O MMM.17 acontece em mais de 100 países, incluindo 

o Brasil, sendo disponibilizados 100 centros em cada 

país para a aferição de pelo menos 100 pessoas em 

cada um. A campanha mundial MMM.17 foi deflagrada 

para detectar um maior número de hipertensos e ain-

da alertar a população para a necessidade de aferição. 

“A adesão ao tratamento é essencial para impactarmos 

nos índices e reduzirmos as mortes por doença cardio-

vascular”, lembra o presidente do Departamento de Hi-

pertensão Arterial da SBC, Eduardo Barbosa.

Durante toda a campanha, no mês de maio, a SBC re-

forçará a mensagem “Eu sou 12 por 8” para que a po-

pulação conheça os níveis ideais de pressão arterial. O 

site www.eusou12por8.com.br traz explicações básicas 

sobre a doença, como: o que é, quais as causas, os 

níveis ideais, prevenção e tratamento. Além de 25 per-

guntas e respostas para as principais dúvidas. “A cons-

cientização tem que ser cada vez maior, principalmente 

por conta do aumento da expectativa de vida”, destaca 

Eduardo Barbosa.

Ações do MMM.17 ocorreram em abril e continuarão ao longo do mês de maio

Prevenção
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O Simpósio Conjunto “As perspectivas internacionais da 

SBC, Sociedade Turca de Cardiologia e o American Col-

lege of Cardiology nas questões emergentes da gestão 

das doenças cardiovasculares” marcou o primeiro dia do 

66° Congresso do American College of Cardiology (ACC), 

em março, em Washington. O presidente da SBC, Marcus 

Bolívar Malachias, proferiu palestra sobre crescimento 

econômico, renda e doenças cardiovasculares e o diretor 

científico da SBC, Raul Dias dos Santos falou da Hiper-

colesterolemia Familiar e os desafios em países em de-

senvolvimento. O debate foi coordenado pelo norte-ame-

ricano Kim Allan Williams, ex-presidente do ACC, pelo 

representante da Turquia, Asim Oktay Ergene e pelo go-

vernador do Capítulo Brasil do ACC, Roberto Kalil Filho.

Sessão Conjunta no ACC.17 envolve Brasil, Turquia e 
Estados Unidos

Debatedores após Sessão Conjunta Mesa de debates com especialistas brasileiros, turcos e americanos

SBC no Mundo

Durante o 66° Congresso do American College of Car-

diology (ACC), o presidente da SBC, Marcus Bolívar 

Malachias, o coordenador de Relações Internacionais 

da SBC, David de Pádua Brasil, e o chefe da Cardio-

logia do HUCM, Marcio Costa Diniz, todos docentes 

da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, 

testemunharam a assinatura do acordo de entrada do 

Hospital Universitário mineiro no registro Cath-PCI do 

ACC. A cerimônia contou com a presença do presiden-

te-eleito do ACC, Michael Valentine.
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A Embaixada do Brasil em Washington, a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e a Associação Brasileira de 

Cardiologia Translacional (ABCT) promoveram um en-

contro na sede da representação diplomática para am-

pliar ainda mais os laços de cooperação científica entre 

Brasil e Estados Unidos. O embaixador Sergio Amaral, 

os presidentes da SBC, Marcus Bolívar Malachias, e 

da ABCT, Protasio Lemos da Luz, receberam um gru-

po de destacados cardiologistas brasileiros e lideranças 

do American College of Cardiology, da American Heart 

Association e do Food and Drug Administration (FDA), 

entre outras importantes entidades internacionais. Entre 

os presentes, o presidente do AHA, Steven Hauser, o 

representando do ACC, Eric Bates, o presidente eleito da 

SBC, Oscar Dutra, todo corpo diplomático brasileiro, em 

Washington, e grandes nomes da Cardiologia nacional. 

O SBC Online no ACC.17 publicou no portal 25 entrevistas 

feitas com especialistas brasileiros e americanos que apre-

sentaram estudos e participaram de palestras e mesas de 

debates do 66° Congresso do American College of Cardio-

logy (ACC), realizado em Washington, no mês de março.

Um dos destaques foi o estudo Digoxina na Fibrilação Atrial, 

selecionado para a sessão Late-Breaking Clinical Trials do 

evento, do professor de Medicina da Duke University, o bra-

sileiro Renato Lopes. O SBC Online no ACC.17 também 

colocou à disposição uma série de artigos e apresentações 

científicas que foram destaque na capital americana.

O SBC Online no ACC.17 está no link: http://congresso.car-

diol.br/acc17/ 

SBC Online no ACC.17 disponibiliza vídeos e estudos

Recepção na Embaixada brasileira 

Lopes após apresentação de estudo no Late-Breaking Clinical Trials

Brasil e Estados Unidos - cooperação científica Malachias, Amaral, Dutra e Lemos da Luz

O SBC Online teve o patrocínio da Amgen e da Bayer
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Taqui News

Marcio Stievano, Sandra Tutihashi, Carlos Machado e Rui Póvoa

O coordenador científico do XIV Con-
gresso do Departamento de Hiperten-
são Arterial da SBC, Rui Povoa, se 
reuniu com a Diretoria Regional de 
Saúde de Taubaté para programar 
uma qualificação para os médicos que 
atuam na Atenção Básica de todos os 
municípios do Vale do Paraíba. Póvoa 

estava acompanhado do integrante da 
Comissão Organizadora do evento, Car-
los Alberto Machado, para o encontro 
com a diretora da DRS Taubaté, Sandra 
Tutihashi, e do secretário de Saúde de 
Campos do Jordão, Marcio Franchi Stie-
vano. O Congresso do DHA será de 5 a 
7 de outubro em Campos do Jordão/SP.

DHA fará qualificação para médicos da Atenção Básica 

O coordenador do Núcleo 
de Estudos em Nutrição e 
Saúde Cardiovascular do 
DA, Daniel Magnoni, acaba 
de publicar Doutor Gour-
met: viva melhor, coma 
sem culpa. O livro da edi-
tora Doc tem dicas e curio-
sidades sobre os alimentos, 
histórias de viagens pelo 
mundo e incríveis receitas 
saborosas, regadas com 
alto teor científico do autor. 
“Quase todas as receitas 
são pratos corriqueiros pre-
parados com o que havia 
na geladeira e no armário 
dos alimentos, no desejo 
de ter uma refeição gosto-
sa, no aconchego dos ami-
gos e familiares. Também 
incorporamos crônicas da 
coluna homônima publica-
da na revista Gula sobre 
experiências gastronômi-
cas, em viagens ao redor 
do mundo”, conta Magnoni. 

Daniel Magnoni 
lança Doutor 
Gourmet

Renault Mattos Ribeiro Júnior representou a SBC

O Ministério da Saúde promoveu, em 
março, o Encontro Regional para o En-
frentamento da Obesidade Infantil, na 
sede da Organização Pan-americana de 
Saúde, em Brasília, com autoridades de 
vários países da América Latina. A SBC 
esteve representada pelo diretor de Re-
lações Governamentais, Renault Mattos 
Ribeiro Júnior. Durante a solenidade, o 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, apre-

sentou algumas metas para diminuir o 
crescimento da obesidade no país. 

O Brasil assumiu, até 2019, o compromis-
so de deter o crescimento da obesidade, 
segurança alimentar e nutricional, reduzir 
o consumo regular de refrigerante e suco 
artificial em pelo menos 30%, ampliar o 
percentual de adultos que consomem fru-
tas e hortaliças regularmente.

Ações para frear o crescimento da 
obesidade são debatidas
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 Regionais

 SBC/PR
No Dia Nacional de Hiper-
tensão Arterial, 26 de abril, 
a Sociedade Paranaense de 
Cardiologia realizou ação edu-
cativa no calçadão da Rua XV 
de Novembro, região central 
de Curitiba. Em um estande, 
foram feitas aferições de pres-
são, teste de glicose e orien-
tação para controle da pressão 
arterial. Também foram distri-
buídos materiais educativos 
para a população.

 SBC/SC
Dia 18 de março ocorreu o XVI 
Encontro de Ecocardiografistas 
de Florianópolis, em que foi 
apresentada uma aula sobre 
Disfunção Diastólica. O even-
to, que há quatro anos reúne 
grande número de colegas da 
capital, vem atraindo cada vez 
mais cardiologistas do interior 
do estado, consagrando-se 
como excelente meio de atuali-
zação científica e discussão de 
casos clínicos.

 SBC/PI
A Regional divulga seu programa de even-
tos para 2017: Curso/Simpósio Tratamento 
Percutâneo das Cardiopatias para o Car-
diologista Clínico, em agosto; Simpósio de 
Eco SBC/PI -Ecocardiograma para Cardio-
logista Clínico, em setembro; Simpósio: A 
Interface da Cirurgia Cardíaca e Cardio-
logia Clínica, em outubro; e Condutas no 
Paciente Grave, em novembro.

 SBC/SP
A Socesp realizou uma par-
ceria inédita com a prefeitura 
de São Paulo e foi parte im-
portante da Virada da Saúde 
2017, que se iniciou no dia 
1º de abril, no Parque Villa-
-Lobos. A população partici-
pou do treinamento de Res-
suscitação Cardiopulmonar e 
compareceu a palestras dos 
profissionais do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu). As pessoas pude-
ram também passar por um 
circuito de atendimentos com 
departamentos de psicologia, 
nutrição, enfermagem, serviço 
social e farmacologia. 

 SBC/ES
A Regional convida a todos os 
cardiologistas do Espírito San-
to a participarem do XXIX Con-
gresso da SBC/ES, no Hotel Eco 
da Floresta- Pedra Azul, Domin-
gos Martins/ES, entre os dias 17 
e 19 de agosto. A presença de 
vocês é parte principal para o 
sucesso do congresso! 

 SBC/RJ
A Regional agradece a presença dos participantes do 34º Congresso da Socerj e 
aguarda todos no 14º Congresso Fluminense que será realizado em Armação dos 
Búzios, de 28 a 30 de setembro. Acompanhe as informações no site www.socerj.
org.br  e siga a SBC/RJ nas redes sociais no Facebook: @Socerjmedicos , Twitter: 
@Socerjreal e Instagram: @Socerj

 SBC/CE
A 23ª edição do Congresso Cearense de Car-
diologia será de 10 a 11 de agosto, em Forta-
leza, na Faculdade Unichristus. O evento, que 
é tradicional e importante para a comunidade 
científica do estado e para a valorização dos 
cardiologistas cearenses, reunirá cerca de 
setecentos profissionais. A Comissão do 23º 
Congresso está empenhada em proporcio-
nar aos participantes um evento com temas 
atuais de grande interesse médico-científico e 
momentos de integração.

 SBC/MG
A Sociedade Mineira de Cardiologia está comemorando o sucesso dos 
primeiros Eventos Científicos e Campanhas de Prevenção de 2017. Con-
vidamos a todos para os eventos regionais: VII Encontro da Regional Cen-
tro-Oeste, dias 5 e 6 de maio, em Divinópolis, e o I Encontro Regional 
Campo das Vertentes, dias 26 e 27 de maio, em Barbacena. 

Atenção: 21 de maio é o prazo final de submissão de pesquisas e mono-
grafias para o XXVII Congresso da SMC. Acesse as programações dos 
eventos e faça suas inscrições em: www.smc.org.br 
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 SBC/SE
Em homenagem ao mês da 
mulher, foi realizado o Sim-
pósio de Doenças Cardio-
vasculares da Mulher, no 
qual foram debatidos diver-
sos assuntos relacionais a 
cardiopatias nas mulheres.

 SBC/PE
Entre os dias 7 e 8 de abril, a cidade de Petrolina foi 
palco do VIII Cardiovale – Simpósio de Cardiologia 
do Vale do São Francisco, com o apoio da SBC/PE. 
Durante os dois dias, foram discutidos importantes 
temas da cardiologia, com a participação de vários 
nomes de expressão. Sérgio Montenegro, Antônio 
Marconi, Emerson Porto, Fábio Granja, Bedson de 
Sá, Eduardo Montenegro foram alguns dos pales-
trantes. O presidente da Regional, Paulo Sérgio de 
Oliveira, e a representante Funcor em Pernambuco, 
Diana Lamprea, também participaram. 

(Da esq.) Walquiria Samuel Avila (cardiologista do InCor-SP), Sérgio Tavares (presidente da SBC/SE) e Thais Vieira (organizadora do evento)

Participantes do VIII Cardiovale em Petrolina

Departamentos
O Departamento de Aterosclerose está publicando três novas diretrizes: sobre a 
flexibilização do jejum para a coleta do perfil lipídico, a diretriz conjunta de dia-
betes e prevenção cardiovascular e a atualização da diretriz sobre dislipidemias 
e prevenção da aterosclerose. É um trabalho inovador, feito com sociedades 
parceiras (SBD, Sbem, SBPC, Sbac e Abramed), visando à uniformização de 
condutas em benefício do paciente. 

 SBC/DA

O Departamento de Cardiologia Clínica publicará, em junho deste ano, a sua primeira edição do Jornal do DCC. O periódico 
eletrônico terá circulação trimestral e será dirigido a cardiologista clínico, médico residente e estudante de medicina em sua 
atuação ambulatorial e hospitalar. O conteúdo contempla artigos de revisão, casos clínicos comentados e opinião de espe-
cialistas em temas atuais nas diversas áreas de conhecimento dos Grupos de Estudo do DCC, além de dicas úteis sobre 
utilização de tecnologia de informação no aprendizado e prática cardiológica.

 SBC/DCC
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No dia 14 de março, uma Comissão 
da Sociedade Brasileira de Arrit-
mias Cardíacas e do Departamento 
de Estimulação Cardíaca reuniu-se 
com a Comissão Mista de Especia-
lidades, representada por membros 
do CFM, da Comissão Nacional de 
Residência Médica e da AMB, na 
sede do Conselho, em Brasília. O 
objetivo foi apresentar as argumen-

tações em defesa do Documento, 
encaminhado pela SBC e SBCCV, 
solicitando a criação de uma Área de 
Atuação em Estimulação Cardíaca 
Artificial. A reunião foi bastante pro-
dutiva e amigável. A requisição está 
sendo analisada e receberemos um 
parecer da Comissão Mista, segun-
do informações dos presentes, até o 
final deste semestre. 

A Diretoria da SBC está oferecen-
do aos Departamentos Científicos a 
possibilidade de contarem com con-
sultorias administrativo-contábil e 
jurídica, sem qualquer ônus. Consul-

tores e auditores externos altamente 
especializados têm atuado em con-
junto com a Gerência e a Diretoria 
desde o início da atual gestão. Esse 
trabalho tem propiciado real moder-

nização administrativa, maior resolu-
tividade na área jurídica e um salto 
de qualidade na eficiência gerencial 
da entidade. Muitos já estão utilizan-
do os benefícios. 

Discussão quanto ao expressivo valor do Teste Ergométrico, exame sabida-
mente diagnóstico e, principalmente, de avaliação do prognóstico de várias 
condições clínicas, particularmente cardiovasculares, será efetivada em me-
sa-redonda específica sobre esse tema durante o próximo 24º Congresso do 
Derc, de 21 a 23 de setembro, em Goiânia/GO. O Derc elaborou, com apoio 
da AMB, documento expressando a absoluta necessidade de valorização 
imediata do método. No último dia do evento será realizada a prova de cer-
tificação em ergometria.

 SBC/SOBRAC

 SBC/DIC

 Departamentos recebem consultoria contábil e jurídica

 SBC/DERC

Representantes das entidades reunidos em Brasília

O Departamento está organizan-
do, com a European Association of 
Cardiovascular Imaging (EAVCI) e a 
American Society of Echocardiogra-
phy (ASE), o World Summit on Echo-
cardiography (WSE), no Rio de Janei-
ro, de 5 a 7 de outubro, juntamente 
com o 7º Congresso do DIC. O WSE 
é apoiado por mais sete Sociedades 
internacionais de Ecocardiografia. 
Serão aproximadamente 21 convida-
dos internacionais e 130 convidados 
nacionais. Visite o site do evento: 
http://www.congressodic.com.br/

O Departamento de Imagem Cardio-
vascular iniciou um programa de atua-
lização em Ressonância Magnética e 
Tomografia Computadorizada Cardio-
vascular para cardiologistas no canal 
do DIC no YouTube em março. Um 
resumo dos artigos científicos mais 
relevantes de RM/TC Cardiovascular 
é postado a cada 15 dias, com acesso 
livre. Sob a responsabilidade de Tiago 
Senra, vice-presidente de Tomografia, 
o programa também contará com uma 
seleção de aulas. Confira: https://www.
youtube.com/user/dicsbc
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Seu Bolso

Um tesouro à 
sua disposição
Títulos públicos foram os investimentos mais rentáveis nos últimos 10 anos

Se você está procurando uma modalidade de investimen-

to conservadora e rentável, o Tesouro Direto pode ser 

uma ótima alternativa. Segundo um levantamento realiza-

do pelo Instituto Assaf, as aplicações no Tesouro IPCA+ 

(Antiga NTN-B) renderam 417,60% (bruto) no período de 

janeiro de 2007 a dezembro de 2016. A segunda colocada 

no ranking foi a Renda Fixa – CDI, com 182,57% (bruto) 

no mesmo período. 

“O investimento funciona da seguinte maneira: é como se 

a pessoa ‘emprestasse’ dinheiro para o Governo Federal 

e, após um tempo, ‘recebesse’ de volta o valor corrigido. 

E há a opção de pré-fixado e pós-fixado – sendo o rendi-

mento definido no momento em que é feito o investimento 

ou relacionado a índices como a taxa Selic ou o IPCA, 

respectivamente”, explica o doutor em educação financei-

ra, presidente da Associação Brasileira de Educadores 

Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Para facilitar o entendimento da aplicação e gerar melhor 

visualização dos rendimentos dos títulos, remunerações e 

vencimentos dos papéis, o Governo Federal reformulou o 

site de compras no ano passado. 

O economista afirma que o investimento é uma boa opção 

quando se pensa na retirada do valor no médio e no longo 

prazos. “O risco do investimento é baixo, uma vez que o 

governo é a garantia. Entretanto, observamos atualmen-

te a instabilidade da situação política e econômica que 

o Brasil atravessa. Sugiro que o poupador acompanhe o 

desdobramento da crise, sempre fazendo uma análise crí-

tica das informações”, finaliza Domingos.

Modalidade Rentabilidade 
Nominal

Rentabilidade  
Real

Título Público 
(Tesouro IPCA+)

417,60% 182,64%

Renda Fixa (CDI) 182,57% 54,30%

Ouro 173,20% 49,19%

CDB 163,20% 43,73%

Poupança 102,25% 10,44%

Imóveis 100,03% 9,23%

Dólar 53,28% -16,30%

Bolsa 35,43% -26,05%

Inflação 83,13% --

Ranking:

Fonte: Instituto Assaf
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Health Innovation

Ética sem 
exceção 

Brasil se une a 
outras nove nações 
em Coalizão para 
o fortalecimento 
de uma cultura de 
boas práticas nos 
negócios no setor de 
tecnologia médica

FFronteiras nacionais e cultu-
rais tornam-se cada vez mais 
difusas quando se fala em ino-
vação no setor de tecnologia 
médica. Em um cenário de glo-
balização crescente, marcado 
pela intensificação das trocas 
comerciais entre as nações, en-
tidades do segmento reconhe-
cem a necessidade de estabe-
lecer princípios éticos comuns 
para nortear os negócios.  

Neste sentido, o continente 
americano deu um passo im-
portante em fevereiro, quando 
associações de 10 países – Bra-
sil, Argentina, Canadá, Chile, 
Colômbia, Equador, Estados 
Unidos, México, Peru e Vene-
zuela – assinaram acordo para 
formar a Coalizão Interameri-
cana de Ética nos Negócios no 
Setor de Tecnologia Médica, 
durante o Congresso Latino 

SBC na mídia 

Uma em cada três receitas médicas é ignorada pelos pa-
cientes, alertou reportagem do Fala Brasil da TV Record, 
também exibida na Record News com dados da SBC. A 
matéria contou a história de uma pessoa que era hiper-
tensa, não tomava medicamentos e acabou sofrendo um 
infarto. O presidente da SBC, Marcus Bolívar Malachias, 
foi entrevistado e comentou que “todos reclamam do aces-
so à saúde, mas não adianta ir ao médico e não seguir as 
recomendações”. 

A coluna É ou não É do portal G1, que desvenda textos com-
partilhados pelas mídias sociais, tratou de mensagem que 
circula pelo Whatsapp fazendo alertas para que as pessoas 
mantenham aspirina na cabeceira da cama no caso da imi-
nência de um ataque cardíaco. O diretor de comunicação, 

Celso Amodeo, foi entrevistado e esclareceu que a mensa-
gem merece credibilidade. “A aspirina funciona como um an-
tiagregante plaquetário e ajuda a evitar o agravamento de um 
possível infarto, provocado pelo entupimento das artérias. Só 
não é recomendada caso haja uma contraindicação médica”.  

SBC na coluna É ou não É do G1  

Revista setorial destaca 
participação da SBC em Código de 
Conduta
O Código de Conduta da Interfarma, assinado no ano passado, e 
que teve a participação da SBC no envio de uma série de suges-
tões, além da AMB e CFM, foi citado em reportagem da revista 
Healthcare Management. A reportagem “Compliance: ética sem 
exceção” citou o rigor disciplinar da Interfarma ao redigir o novo 
Código de Conduta. A SBC, por sua importância, foi a única so-
ciedade de especialidade convidada a participar da revisão.

Receitas médicas são 
ignoradas por pacientes
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A pesquisa do Departamento de Aterosclerose, que revelou 
o desconhecimento da população em relação às taxas de co-
lesterol, teve grande repercussão na imprensa. O diretor do 
DA, Henrique Tria Bianco, foi entrevistado pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo e alertou que as pessoas sequer percebem 
a gravidade do problema. “Grande parte da população nunca 
mediu o seu colesterol e as pessoas que mediram não lem-
bram os valores das taxas. Essa falta de atitude chama muita 
a nossa atenção”, ressaltou. Reportagens também foram pu-
blicadas em jornais do Distrito Federal, Minas, Bahia, Santa 
Catarina, Paraná e cidades do interior de São Paulo.

Em entrevista ao telejornal da TV Globo, Bom Dia Brasil, o pre-
sidente do DA, André Faludi, alertou que ignorar o colesterol é 
um risco de vida: “às vezes o primeiro sintoma da doença é a 
morte súbita. Isso ocorre em 50% das pessoas que têm infarto”. 

Brasileiros desconhecem 
taxas de colesterol

Saúde publica reportagem 
sobre alimentação à noite
A revista Saúde da editora Abril publicou a repor-
tagem “Comer à noite mexe com o corpo” onde lis-
tou uma série de estudos e evidências apontando 
que, perto do descanso, os alimentos interferem 
no organismo ditando até o ganho de peso, diabe-
tes e hipertensão. “Jantar tarde, especificamente 
duas horas antes de dormir, foi considerado fator 
de risco para a hipertensão não dipper”, informou 
a reportagem. O presidente da SBC Marcus Bolí-
var Malachias esclareceu que a maioria da popu-
lação — inclusive a parcela hipertensa — deveria 
exibir uma queda de aproximadamente 10% na 
pressão arterial à noite. “Hoje, as evidências in-
dicam que não passar por isso deixa o indivíduo 
mais propenso a encarar futuramente um infarto 
ou derrame”, disse.
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Histórias 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 
dedicaremos esta e as próximas duas edições da coluna 
para contar a história do InCor. Para tal tarefa, convida-
mos o professor Ramires, que escreveu o relato a se-
guir. A íntegra do artigo está no link: http://jornal.cardiol.
br/2017/abril/historias-da-cardiologia.html

O nascimento do InCor foi no início da década de 1950. 
O Prof. Décourt venceu o concurso para a Cátedra de 
Clínica Médica, tornando-se o chefe da 2ª Clínica Mé-
dica do HC, onde nasceu a Cardiologia da nossa Fa-
culdade. Nessa época, o Prof. Alípio Correa Neto era 
professor catedrático da 1ª Clínica Cirúrgica, onde es-
tava a Cirurgia Cardíaca, chefiada pelo Prof. Zerbini. 
Na mesma década, ambos, Zerbini e Décourt, conce-
beram aquilo que foi o embrião do InCor, unindo parte 
das duas enfermarias com os leitos de clínica e cirurgia 
para a Cardiologia. 

Em 1957, Zerbini lança a ideia de um Instituto dedicado à 
Cardiologia. Na década de 1960 surgiu a grande oportu-

nidade após a realização do primeiro transplante de cora-
ção no Brasil e segundo do mundo. Nos anos seguintes a 
obra de construção do InCor foi se desenvolvendo, depois 
do lançamento da pedra fundamental em 1968, sob a lide-
rança de Delmont Bittencourt. Após 10 anos, em agosto 
de 1977, iniciou-se a internação de pacientes.

Zerbini e Décourt, apoiados por Macruz, Pileggi, Verginel-
li, Seigo Suzuki e outros, iniciaram a jornada na busca de 
soluções orçamentárias para o InCor. Em 1978, foi criada 
a Fundação de Apoio à Bioengenharia, posteriormente 
Fundação Zerbini, que permitiria a contratação de médi-
cos em tempo integral, complementação de salário para 
todos os funcionários e eventuais compras de equipamen-
tos sem a burocracia existente, à semelhança de grandes 
centros americanos. 

Com a criação da Fundação, o InCor passou a atender 
pacientes do Inamps/SUS e privados convênios/particu-
lares, permitindo ao médico concentrar-se num só lugar 
para fazer assistência, ensino e pesquisa.

Incor - Zerbini, 
uma história 
(parte I) 

Construção do 
prédio do InCor professor 

Ramires

por José 
Antonio F. 

Ramires, que 
foi diretor 
científico, 
diretor de 
ensino e 

diretor geral 
do InCor
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Domingo Braile é professor emérito da Faculdade 
Estadual de Medicina de Rio Preto e sênior da 

Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Pró-
reitor de Pós-Graduação da Famerp, editor-chefe do 

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery (BJCVS) e 
Titular SBCCV, AATS, EACTS e SBC.

Cirurgia Cardíaca 
por Domingo Braile

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

União gera sucesso

Algumas características do congresso do ACC merecem regis-
tro. O congresso é eminentemente clínico – revisões da prática, 
controvérsias, grandes estudos internacionais, farmacologia, 
epidemiologia, métodos diagnósticos – todos  temas centrados 
na prática clínica. Várias reuniões sobre educação médica e car-
reira profissional também foram feitas. Na pesquisa, igualmente 
predominaram investigações clínicas, em tópicos variados. En-
tre os estudos clínicos destacam-se os anticorpos monoclonais 
para tratamento de dislipidemias. Embora as observações sejam 
de curto prazo, os resultados positivos sinalizam uma nova era. 
Pôsteres foram amplamente utilizados e atraíram grande au-
diência, possibilitando produtiva interação entre pesquisadores 
e público. A chamada ciência básica teve presença reduzida; 
parece até que o College fez um acordo com a American Heart 
Association: esta se ocupa da área básica predominantemente.

Houve poucas sessões sobre cirurgia cardiovascular, um 
contraste com o passado. Por outro lado, intervenções per-

cutâneas estiveram muito representadas, tanto em coronárias 
quanto em válvulas. Por exemplo, intervenções sobre valva 
mitral, aórtica e carótidas, estão em expansão, englobando 
pacientes de risco intermediário, em contraste a circunstân-
cias anteriores nas quais só pacientes de alto risco cirúrgico 
eram assim tratados.

Técnicas não invasivas diagnósticas, de imagem, mostram-se 
cada vez mais precisas, e em uso crescente. Biomarcado-
res, químicos e genéticos, também foram bastante avaliados; 
nota-se um refinamento nessas avaliações o que se refletirá 
em análises mais precisas do risco cardiovascular no futuro. 
Estudos sobre estilo de vida também foram relevantes.

Em suma, o Congresso reflete a evolução do conhecimento 
e representa uma sinalização sobre as tendências futuras da 
profissão. Isso é especialmente significativo para as novas 
gerações que se iniciam na profissão médica.

Congresso do American College of 
Cardiology – 2017 – Tendências

Por ocasião do 44º Congresso da SBCCV, fizemos questão de 
disponibilizar a Edição: 32-2 do BJCVS, pondo em evidência o 
tema do Título e subtítulo deste artigo. 

O assunto é fundamental para todas as atividades humanas, 
mas na fase atual da medicina, e de nossas especialidades, co-
nhecê-lo torna-se imperioso para adequadamente praticá-lo. 
Cito a experiência de distintos profissionais:
• Um cirurgião cardiovascular indiano, Dr. Devi Shetty, criou um 

modelo de gestão da saúde revolucionário para a realidade 
indiana; 

• Aqui no Brasil o cirurgião cardiovascular Dr. Marcus Vinicius 

Gimenes desenvolveu o princípio da “Consulta do Bem”, bus-
cando facilitar aos pacientes acesso aos cuidados de saúde 
privados, baseado em um modelo econômico compartilhado.

Os dois exemplos cristalizam-se em um artigo, no qual se discu-
te a importância da liderança para os cirurgiões cardiovascula-
res e de como o conceito de liderança mudou desde as últimas 
décadas.

Devemos focar nossa atenção nesses detalhes se desejarmos 
continuar a ocupar a merecida posição de destaque no concerto 
da sociedade.

por José 
Antonio F. 

Ramires, que 
foi diretor 
científico, 
diretor de 
ensino e 

diretor geral 
do InCor

Empreendedorismo e Cirurgia Cardiovascular
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Mestres da Guitarra

Sons do Coração 
Por Otavio Berwanger

Mahavishnu Orchestra 
(with John McLaughlin) 
In the Inner Mountain Flame

Jimi Hendrix 
Band of Gypsys

Les Paul and Mary Ford
The Hit Makers

Jeff Beck
Blow by Blow

Roy Buchanan
Second Album

Pat Martino
Consciousness

Andres Segovia
Guitar Solos

Django Reinhardt
Djangology

Eric Johnson 
Ah Via Musicom

Danny Gatton
88 Elmira Street

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 iremos homenagear discos célebres de gui-
tarristas extremamente virtuosos e que foram precursores de técni-
cas que ampliaram as possibilidades do instrumento. Em colunas 
prévias, indiretamente já havíamos citado mestres como Michael 
Bloomfield, Duane Allman, Eric Clapton, Frank Zappa e BB King, 
dentre outros. Na coluna atual, vamos além e contemplamos dis-
cos de artistas que têm o rock como estilo predominante como 
Jimi Hendrix (o “Pelé” da guitarra) e Eric Johnson. Também cita-

mos discos de jazz-rock fusion (como o Mahavishinu Orchestra de 
John McLaughlin e a obra-prima de Jeff Beck), não esquecendo 
o jazz “tradicional” (Pat Martino) e o gypsy jazz (Django). Tam-
bém recomendamos fortemente disco do talvez maior inovador do 
instrumento (Les Paul) e dos mestres da Fender Telecaster que 
combinaram country, jazz, blues e rockabilly em um estilo único e 
particular como Roy Buchanan e Danny Gatton. Finalmente, não 
poderia faltar o lendário violonista clássico Andres Segovia.
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Venzer®. Todas as opções para promover eficácia, 
conforto e segurança ao paciente com IC.1-3

VENZER® candesartana cilexetila. 
Medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Apresentação: comprimidos com 8 mg de candesartana cilexetila. Comprimidos com 16 mg de candesartana cilexetila. Comprimidos com 32 mg de 
candesartana cilexetila. Uso oral. Uso adulto.
Indicações: Venzer® é indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca e da hipertensão arterial. Contraindicações: hipersensibilidade à candesartana ou a qualquer componente da fórmula, gravidez e lactação, alterações hepáticas 
graves. Interações medicamentosas: o uso combinado de inibidores da ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina II está associado a risco de hipotensão, hipercalemia e de disfunção renal. A candesartana aumenta as concentrações 
séricas de lítio e sua toxicidade. Reações adversas: pode ocorrer hipotensão arterial, hipercalemia e disfunção renal, em pacientes com estenose da artéria renal bilateral ou com rim único, pode ocorrer piora da função renal. Em casos 
de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou à Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Posologia: os 
comprimidos Venzer® devem ser administrados uma vez ao dia, por via oral, com ou sem a ingestão de alimentos. Venzer® - Reg. MS 1.0033.0197/Farm. resp.: Cintia Delphino de Andrade CRF-SP nº 25.125/Libbs Farmacêutica Ltda/
CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Alberto Correia Francfort, 88/Embu das Artes - SP/Indústria brasileira/Venzer® - MB 04-16/Serviço de Atendimento Libbs: 0800-0135044. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Venzer® é um 
medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois a sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Documentação científica e 
informações adicionais estão à disposição da classe médica, mediante solicitação. Referências bibliográficas: 1. PONIKOWSKI, P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The 
Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. Heart J., v. 37, n. 27,  
p. 2129-200, 2016. 2. YANCY, C. W. et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol., v. 62, n. 16, p. 1495-539, 2013. 3. GRANGER, C. B. et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function intolerant to angiotensin-converting-enzyme 
inhibitors: the CHARM-Alternative trial. Lancet, v. 362, n. 9386, p. 772-6, 2003. 4. GUIA DA FARMÁCIA. São Paulo: Contento, v. 24, n. 291, 2017. (Suplemento Lista de Preços).

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE À CANDESARTANA OU A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA, GRAVIDEZ E 
LACTAÇÃO, ALTERAÇÕES HEPÁTICAS GRAVES. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A CANDESARTANA AUMENTA AS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE LÍTIO E SUA TOXICIDADE.
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