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Mãos à Obra

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, nossa SBC, em 

mais de sete décadas, construiu uma forte base para 

consolidar a cardiologia como especialidade médica. 

Hoje, presente em todo país, tem uma capilaridade que 

permite avançar na difusão qualificada do conhecimen-

to científico, objeto principal da ação societária.

As sociedades científicas são parte importante da 

educação médica continuada e certificação profissio-

nal. A SBC deve ser a protagonista, como já foi no 

passado, construindo o caminho para liderar a qualifi-

cação do cardiologista, qualificando-o para enfrentar 

os desafios da transformação digital. Não há dúvida 

que vivemos em uma nova era! Esses objetivos so-

mente serão alcançados com eficiência na gestão 

societária e foco na difusão do conhecimento, ética 

e integração nacional para promoção das inovações 

disruptivas que farão a diferença.

Com esse espírito assumimos a diretoria da SBC, já 

promovemos mudanças que assegurarão o suces-

so da gestão: já temos um novo Portal Cardiol, com 

mais facilidades e informações para o cardiologista 

e a sociedade brasileira. Fazer valer a força da SBC 

ja nos proporcionou benefícios que podem ser ofer-

tados aos sócios, a exemplo da oferta, sem custos, 

da versão on-line do Office 365. Muitas outras ações 

estão sendo construídas para devolver ao cardiolo-

gista o investimento que faz na sociedade com sua 

contribuição associativa.

Vamos construir uma agenda cientifica forte, que já 

está em prática por intermédio de webinares realizados 

em parceria com os departamentos especializados.

É imperioso observar os exemplos bem sucedidos de 

sociedades internacionais, como a Sociedade Euro-

peia de Cardiologia, que construíram um modelo de 

gestão eficiente e são a referência de uma organização 

federal plural que traz valor para seu associado. So-

mente com uma reforma institucional profunda podere-

mos enfrentar os desafios que nos esperam. Por isso, 

constituímos uma Comissão de Reforma Estatutária e 

Institucional, coordenada pelo Dr. Gilson Feitosa, que 

vai propor, entre outras ações, uma mudança no mode-

lo de governança, que rompe com a ordem institucional 

vigente que tem gerado mais calor do que luz.

A atual diretoria é constituída por líderes de grande 

experiência e compromisso associativo e vai se em-

penhar na construção de um novo modelo para o asso-

ciativismo médico brasileiro.

Vamos promover, com o apoio dos cardiologistas brasi-

leiros, uma mudança forte na estrutura societária, para 

tanto, exorto a participação de todos: mãos à obra!!!

Palavra do Presidente

MARCELO QUEIROGA



Diretoria

	Jornal SBC: Qual será o foco de 

sua gestão?

 Marcelo Queiroga: Unir a car-

diologia do Brasil e construir uma 

SBC cada vez mais forte. Este é 

um legado que herdo dos meus 

antecessores e é o compromis-

so que tenho com a cardiologia 

do Brasil. A bandeira do meu 

estado, a Paraíba, é vermelha 

e preta, a bandeira do trabalho, 

da luta e da determinação. São 

estes princípios, essa força do 

povo nordestino, acostumado a 

enfrentar as dificuldades e ad-

versidades, que vamos trazer 

para a SBC. Essa entidade é 

uma glória e um orgulho para a 

medicina do Brasil.

 

	Jornal SBC: Durante a posse, 

foram anunciadas duas impor-

tantes iniciativas: o ACC Latin 

America/CardioX e o Prêmio de 

Teses SBC em parceria com a 

Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Su-

perior (CAPES). Dar importân-

cia ao científico é objetivo de 

sua gestão?

 Marcelo Queiroga: Nossos pri-

meiros atos foram direcionados 

ao desenvolvimento da pes-

quisa e do intercâmbio cientí-

fico, firmado à luz do dia, para 

que todos possam saber que 

o compromisso da cardiolo-

gia do Brasil é com a ciência.  

A SBC tem a missão de difundir o 

conhecimento, com ética, focado 

na integração federativa nacio-

nal e na inovação. As inovações, 

diferente das novidades, são 

ações que trazem mudanças na 

história natural das doenças. Por 

isso, nossa diretoria terá, pionei-

Entrevista 
Marcelo Queiroga,

presidente da SBC (gestão 2020/21)

  O Jornal SBC entrevista o presidente que acaba de ser empossado com sua Diretoria. Marcelo Queiroga tem 

longa atuação associativa. Ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba há 31 anos, fez Residência Médica 

no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e treinamento em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista na 

Beneficência Portuguesa de São Paulo. Atualmente, é responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, em João Pessoa (PB). Sempre teve atuação bastante intensa 

na Associação Médica Brasileira (AMB), na própria SBC e na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista (SBHCI), ocupando diversos cargos, com destaque para o de presidente da Regional da Paraíba da 

SBC (1998/1999) e o de presidente da SBHCI (2012/2013).

“Unir a  
Cardiologia do 

Brasil e construir 
uma SBC cada vez 

mais forte”

ramente, uma pasta focada na 

Ciência Tecnologia e Inovação.

 	Jornal SBC: Em sua visão, quais 

são os desafios da saúde no Brasil?

 Marcelo Queiroga: O Brasil, 

com a Constituição de 1988, as-

sumiu o compromisso de cons-

truir o maior sistema de acesso 

de saúde, de acesso universal, 

integral e gratuito do mundo. A 

SBC tem, entre seus objetivos, o 

compromisso com a medicina so-

“Estamos  
fazendo uma 

gestão disruptiva 
para rapidamente 

implantar 
mudanças 

que julgamos 
essenciais para  
a modernização  

da SBC”

O presidente afirma que a entidade é uma 
glória para a medicina do Brasil
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cial de qualidade. Portanto, atua 

em sintonia com o poder público. 

Muitos reclamam do investimen-

to no setor e reclamam do subfi-

nanciamento da saúde.

	Jornal SBC: A saúde tem os recur-

sos necessários?

 Marcelo Queiroga: O Ministério 

tem orçamento de mais de R$ 

130 bilhões por ano, além dos 

mais de R$ 110 bilhões na saúde 

suplementar, e os investimentos 

feitos por estados e municípios. 

Isso faz com que o investimento 

global da saúde no Brasil seja, 

na média, o que é dispendido nos 

países integrantes da Organiza-

ção para a Cooperação e Desen-

volvimento Econômico (OCDE). 

Então, o problema não é exclusi-

vo de recursos financeiros. Ape-

sar de haver subfinanciamento 

do setor público, a solução não é 

somente pedir ainda mais dinhei-

ro, já que esses recursos advêm 

dos impostos, em um país com 

carga tributária elevada.

 

	Jornal SBC: Qual seria a saída?

 Marcelo Queiroga: Precisamos 

de eficiência na gestão dos ser-

viços públicos, de investimento 

na Atenção Primária, no controle 

das doenças crônicas e de seus 

fatores de risco, como a hiper-

tensão arterial. Nós temos feito 

várias ações para combater a 

hipertensão arterial, no entanto, 

não estamos sendo eficientes 

“Nossos primeiros atos foram 
direcionados ao desenvolvimento da 
pesquisa e do intercâmbio científico”

como fomos quando iniciamos 

ações no combate ao tabagismo. 

A SBC atua fortemente, não só, 

para que essas políticas públicas 

tenham consecução, mas tam-

bém para estimular políticas pú-

blicas e inovações que possam 

mudar a vida do povo brasileiro.

	Jornal SBC: Quais as ações já 

iniciadas por sua gestão na SBC?

 Marcelo Queiroga: Estamos 

fazendo uma gestão disrupti-

va, para rapidamente implantar 

mudanças que julgamos es-

senciais para a modernização 

da SBC. Mudanças no modelo 

de governança em curso trarão 

“Precisamos de eficiência na 
gestão dos serviços públicos e de 

investimento na Atenção Primária”

mais eficiência à gestão, com 

consequentes benefícios para 

a agenda científica. Idealiza-

mos, desde o período eleitoral, 

a criação da Diretoria de Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação, para 

conferir mais legitimidade à de-

fesa da introdução das inova-

ções em cardiologia no sistema 

de saúde do Brasil, que já está 

a pleno vapor. O mesmo com a 

qualidade assistencial, já que 

entendemos que as melhores 

condições de trabalho para o 

cardiologista estão diretamente 

ligadas ao benefício ao pacien-

te. Por fim, será implementado 

um programa de compliance e 

transparência, tudo com rigor de 

uma gestão eficiente, com arti-

culação e controle interno. Em 

linhas gerais, são novos tempos 

para a SBC.
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Marcelo Queiroga toma posse na Academia Nacional de Medicina

Sociedade Brasileira de 
Cardiologia tem nova diretoria
Marcelo Queiroga defendeu maior eficiência na gestão dos serviços públicos

“Unir a cardiologia do Brasil e construir uma SBC cada vez 

mais forte. Este é o legado que herdo dos meus anteces-

sores. É o compromisso que tenho”, afirmou o presidente 

da SBC (biênio 2020-21), Marcelo Queiroga, no discurso de 

posse. A cerimônia – que, pela primeira vez, foi transmitida 

ao vivo, por meio do portal da SBC – aconteceu no dia 13 de 

dezembro, na Academia Nacional de Medicina (ANM), no 

Rio de Janeiro. 

O acadêmico Milton Ary Méier, que é cardiologista, represen-

tou o presidente da ANM, Jorge Alberto Costa e Silva, e deu 

boas vindas aos convidados. Também estavam presentes o 

presidente-eleito da World Heart Federation (WHF), Fausto 

Pinto; o representante do American College of Cardiology 

(ACC), Hadley Wilson; o secretário Estadual de Saúde da 

Bahia, Fabio Vilas-Boas; a diretora de Assuntos Parlamenta-

res da Associação Médica Brasileira (AMB), representando 

o presidente da AMB, Lincoln Lopes Ferreira; o Conselheiro 

Federal, Luís Guilherme Teixeira dos Santos, representando Representantes de entidades nacionais e internacionais da saúde 
prestigiaram evento

Diretoria
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o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro 

Luiz de Britto Ribeiro; o conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), Roberto 

de Castro Meirelles de Almeida, representando o presidente 

do CREMERJ; Sylvio Sergio Neves Provenzano; diversos ex-

-presidentes da SBC e presidentes das Sociedades Estaduais 

e Regionais, presidentes dos Departamentos Especializados 

e presidentes dos Grupos de Estudos das gestões atual e fu-

tura. Representantes de outras entidades prestigiaram a nova 

diretoria, entre eles o coordenador das Ações de Prospecção 

da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Carlos 

Gadelha; o diretor presidente da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), Leandro Fonseca da Silva; o membro da 

Academia Brasileira de Neurologia, Gutemberg Augusto Cruz 

dos Santos; e a diretora do Hospital Geral de Bonsucesso, 

Cristiane Rose Jourdan Gomes. 

Oscar Dutra, no discurso de despedida, agradeceu a todos 

que, de forma direta e indireta, colaboraram. “Essa diretora 

exerceu e executou bravamente aquilo que havíamos nos 

determinado. Fizemos uma gestão do possível. O Brasil en-

frentou, nos últimos 2 anos, forte queda de volume de negó-

cios em todos os setores. Neste período, tivemos imensas 

dificuldades em obter patrocínio de históricos parceiros, mas 

conseguimos aumentar o Congresso e adequar as contas”. 

Destacou as várias e importantes vitórias, entre elas, o SBC 

Vai à Escola, o incremento das relações com Regionais, De-

partamentos e sociedades internacionais e vitórias jurídicas. 

“Mesmo em um ambiente adverso, cumprimos a missão e 

entregamos a nova diretoria eleita e uma SBC mais prepa-

rada para os desafios que vierem. Estamos com as contas 

rigorosamente em dia e temos processos internos bem de-

finidos. Tudo isso será a plataforma que permitirá a próxima 

gestão executar projetos antes impensados”, concluiu Dutra. 

Em um vídeo com mensagem de boas-vindas, o senador 

da República, Flávio Bolsonaro, desejou “sucesso ao dou-

tor Marcelo Queiroga, que está qualificado e preparado para 

qualquer missão na área médica”, disse o parlamentar.  

Em seguida, o novo presidente da SBC enfatizou que recebe 

das mãos do presidente biênio 2018-19, Oscar Dutra, uma 

entidade unida e forte e que “a SBC é uma glória para a 

medicina do Brasil”. Queiroga reforçou que o compromisso 

da cardiologia do Brasil é com a ciência. “A SBC tem como 

compromissos a difusão do conhecimento, a ética, a integra-

ção federativa e a inovação”. Defendeu maior eficiência na 

gestão dos serviços públicos. “Precisamos de investimento 

na Atenção Primária, no controle da pressão arterial. A SBC 

vai atuar fortemente não só para que essas políticas públi-

cas tenham consecução, mas também para estimular novas 

políticas públicas e inovações que possam mudar a vida do 

povo brasileiro”, defendeu.

Citando poema de Cecília Meirelles, ‘como se morre de ve-

lhice ou de acidente ou de doença, morro, Senhor, de in-

diferença’, Marcelo Queiroga destacou a nova diretoria 

“construída a muitas mãos, com líderes da mais absoluta 

representatividade do nosso Brasil. Com a ação de todos os 

senhores, já não se morrerá mais nem de velhice, nem de 

acidente e nem de doença. Lamentavelmente, continuará 

se morrendo de indiferença, só não será da indiferença da 

SBC”, concluiu. 

Acordos e compromissos firmados

O presidente-eleito da World Heart Federation (WHF), Faus-

to Pinto, enalteceu o trabalho realizado pela gestão de Oscar 

Dutra e reafirmou o compromisso, em nome da WHF, “de 

colaborar de forma muito estreita para o bem da cardiologia 

mundial para diminuir o peso das doenças cardiovasculares 

no mundo e no Brasil”.

Em seguida, foi anunciado o Prêmio SBC de Tese – Edição 

2020, da SBC em parceria com a Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O objetivo 

SBC e CAPES assinam Edital de Prêmio SBC de Tese – Edição 2020
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é fomentar a pesquisa na área da cardiologia,  reconhecer o 

mérito científico e premiar as melhores teses defendidas no 

ano de 2019, nas categorias Mestrado Profissional, Mestra-

do e Doutorado Acadêmico. O Edital do Prêmio foi assinado 

por Marcelo Queiroga e pelo coordenador de Medicina I da 

CAPES, Luis Felipe Ribeiro Pinto.

(e/d): David Brasil, Glaucia Moraes, Antonio Carlos Palandri Chagas, Hadley Wilson, 
Marcelo Queiroga, Fernando Bacal, Luiz Alberto Piva e Mattos, Pedro Lemos

Diretoria SBC (biênio 2020/2021)
Presidência:  

Marcelo Queiroga

Vice-Presidência:  
Celso Amodeo

Diretoria de Departamentos Especializados: 
Andrea de Araújo Brandão

Diretoria de Relações com Sociedade 
Estaduais e Regionais:  

João David de Souza

Diretoria de Promoção à Saúde Cardiovascular: 
José Francisco Kerr Saraiva

Diretoria Extraordinária de Acompanhamento 
da Gestão e Controle Interno:

Glaucia Moraes de Oliveira

Coordenadoria de Assuntos Estratégicos: 
Helio Roque Figueira

Núcleo Científico
Diretoria Científica:  

Fernando Bacal

Diretoria de Pesquisa:  
David Brasil

Diretoria Extraordinária de Ciência, Tecnologias 
e Inovações:  

Ludhmila Abrahão Hajjar

Coordenação de Educação Médica Continuada: 
Brivaldo Marckman Filho

 

Núcleo de Governança Corporativa
Diretoria Administrativa:  

Olga Souza

Diretoria Financeira:  
Ricardo Mourilhe Rocha

Diretoria de Tecnologia da Informação: 
Leandro Ioshpe Zimerman

Diretoria de Comunicações:  
Harry Corrêa

 

Núcleo de Qualidade Assistencial
Diretoria de Qualidade Assistencial: 

Silvio Henrique Barberato

Diretoria de Relações Governamentais: 
Nasser Sarkis Simão

Diretoria de Compliance e Transparência: 
Marcelo Cascudo

Cardio X

Ainda na cerimônia de posse, foi assinado o acordo fir-

mado entre a SBC e o ACC, representado por Hadley 

Wilson, para a realização do ACC Latin America – Car-

dio X, nos dias 20 e 21 de novembro do ano que vem, 

em São Paulo. 

Em reunião na véspera, na sede as SBC no Rio, foi defi-

nida a ampliação das ações conjuntas entre as duas en-

tidades. Participaram do encontro o presidente da SBC, 

Marcelo Queiroga, o diretor de Pesquisa, David Brasil, a 

diretoria Extraordinária de Acompanhamento da Gestão 

e Controle Interno, Glaucia Moraes, o representante das 

Américas na Assembleia Internacional de Governado-

res do ACC, Antonio Carlos Palandri Chagas, o diretor 

Científico, Fernando Bacal, Luiz Alberto Piva Mattos e 

Pedro Lemos. 

O CardioX - Cardiology Experience é uma atividade to-

talmente interativa, cujo aprendizado ocorre por meio de 

discussões de casos clínicos, apresentados com o em-

prego de uma revolucionária plataforma digital operada 

pelos palestrantes e por equipe especializada, e transmi-

tida por telões, contendo casos em realidade virtual para 

a tomada de decisões médicas votadas pela audiência.
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Diretoria das gestões 2018-19 e 2020-21 se reúnem no Rio de Janeiro

Nova diretoria anuncia 
reforma administrativa
 
Nova TI, agenda científica ampla, capitação de recursos para eventos e melhoria nos 
canais de comunicação com os sócios são prioridades

Uma gestão com foco nos sócios. Este é o propósito da di-

retoria que tomou posse no dia 13 de dezembro, no Rio de 

Janeiro. Na primeira reunião, o presidente Marcelo Queiro-

ga afirmou que “a eficiência será a marca da nossa gestão. 

Para tanto, a SBC deve realizar uma reforma administrativa 

imediata, sobretudo na área da tecnologia da informação”.

Ele anunciou a obtenção de condições muito favoráveis de 

negociação com gigantes de TI como Microsoft, Google e 

Facebook, o que trará eficiência e economia à gestão. Se-

gundo Queiroga, “o conceito de eficiência alocativa deve ser 

colocado em prática para levar benefícios aos associados. 

O objetivo é prover uma agenda científica ampla, já iniciada 

com a realização do primeiro webinar da SBC no dia 14 de 

dezembro, portanto, um dia após a posse”, afirmou.

 Outras prioridades da gestão que se inicia são o fortaleci-

mento dos eventos nacionais e internacionais, a capitação 

de novas fontes de recursos para o FUNCOR, a implantação 

de cursos de ensino a distância e maior interação entre a 

SBC e os sócios, por meio dos canais de comunicação que 

a entidade dispõe.

 Queiroga apresentou o novo Gerente Geral da entidade, 

Luiz Felipe Costamilan, com passagens pela Associação 

Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) e pelo Colégio 

Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs). Ele mostrou 

um plano de ação para redução de custos operacionais e 

otimização de recursos. 

O início da 328ª reunião de diretoria da SBC foi marcado 

pela prestação de contas da gestão biênio 2018-2019.

Diretoria
Foto: D

aniel Lew
insohn

(e/d): Luiz Felipe Costamilan é o novo Gerente Geral da SBC

Foto: D
aniel Lew

insohn
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A SBC promoveu, em 14 de de-

zembro, um webinar gratuito sobre 

o tema “O que mudou em 2019 na 

abordagem da insuficiência cardía-

ca?”. A apresentação inicial foi do 

presidente eleito da World Heart 

Federation (WHF), Fausto Pinto, 

que também já presidiu a Euro-

pean Society of Cardiology (ESC). 

A coordenação foi do presidente da 

SBC, Marcelo Queiroga. 

“O primeiro evento científico da 

Nova Gestão da SBC teve impor-

tante interação com os Departa-

mentos Especializados da entidade 

e a presença de um convidado in-

ternacional e expert no tema, que é 

o professor Fausto Pinto”, ressaltou 

Marcelo Queiroga. 

O webinar foi realizado em parce-

ria com o Departamento de Insufi-

ciência Cardíaca da SBC (DEIC) e 

marcou a posse do novo presidente 

do DEIC, Evandro Tinoco Mesquita. 

“Foi uma honra promover um pri-

SBC promoveu webinar 
gratuito sobre insuficiência 
cardíaca em dezembro e outros 
quatro em janeiro
A palestra inaugural foi feita pelo presidente eleito da World Heart Federation, Fausto 
Pinto, que já foi presidente da European Society of Cardiology

Material promocional enviado aos sócios sobre o I Webinar da  gestão 2020/2021

Diretoria

meiro evento da minha gestão com 

um convidado internacional tão ilus-

tre, com tanto conhecimento no as-

sunto e uma das mais importantes 

lideranças da cardiologia mundial. 

Tivemos uma discussão de altíssi-

mo nível”, afirmou Tinoco Mesquita.

Para o Diretor Científico da SBC, 

Fernando Bacal, que foi também 
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Diretoria

Sede do Rio de Janeiro ganha 
centro de treinamento
O local tem quatro estações com capacidade para 28 alunos/cada

O presidente da SBC (biênio 2018-19), Oscar Dutra, e 

os diretores Dalton Précoma, Denilson Albuquerque e 

Wolney Martins inauguraram, em 13 de dezembro, as 

novas instalações de treinamento e educação à dis-

tância da sede da entidade no Rio de Janeiro. No mes-

mo evento, foi entregue um certificado ao colaborador 

Rafael Carlos pelo zelo e trabalho realizado. 

As instalações passaram por ampla reforma de moder-

nização dos espaços para treinamento de habilidades 

e salas de aula.

O novo centro de treinamento em emergências tem 

quatro estações com capacidade para 28 alunos. 

Serão realizados os cursos de TECA A, TECA B e 

TECA L, Basic Life Suport (BLS), Advanced Cardiac 

Life Support (ACLS), voltados para os profissionais 
(e/d): Dalton Précoma, Denilson Albuquerque, Oscar Dutra e Wolney Martins

de saúde, e Pedriatric Advanced Cardiac Life Support 

(PALS) adaptado para treinamento em emergências 

de crianças e bebês, em parceria com a American 

Heart Association (AHA) e com o American College of 

Cardiology (ACC).

palestrante do webinar tratando 

do tema “Transplante Cardíaco - 

O que há de novo?”, é necessário 

levar uma agenda científica forte 

Webinars ocorridos em janeiro

Quatro webinars ocorreram em janeiro, e os sócios 
puderam assistir e interagir sobre os mais diversos te-
mas. Em 11 de janeiro (sábado, às 10h) o tema tratado 
foi “O que mudou em 2019 na abordagem da insufi-
ciência cardíaca – parte 2”. A hipertensão arterial foi 
o assunto do Webinar em 18 de janeiro (sábado, às 
10h), já no dia 22 de janeiro (quarta-feira, às 20h) a 

temática foi: “O futuro da Cardiologia – Qual é o melhor 
caminho para seguir em sua carreira?”. Revasculari-
zação em 2020 foi o tema abordado em 29 de janeiro 
(quarta-feira, às 20h). 

Os webinars da SBC são gratuitos e podem ser acessa-
dos ao vivo pelo link: webinar.cardiol.online. Posterior-
mente às transmissões, todo o conteúdo fica disponível 
aos sócios pelo período de até 2 anos.

para os cardiologistas brasileiros 

e atrair, sobretudo os jovens, para 

nossa SBC. Fernando Bacal desta-

cou que a insuficiência cardíaca é 

um problema de saúde pública e, 

em 2019, houve avanços no campo 

da terapia que devem ser do conhe-

cimento de todos.
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Diretoria cria grupo de 
Governança Corporativa que 
será comandado por Olga Souza
Mulheres terão espaços igualitários na gestão 2020/2021

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia acaba 

de implantar um grupo de Governança Corporativa com 

o objetivo de rever os processos internos de gestão para 

otimizar os recursos e proporcionar novos benefícios 

aos associados. “Os procedimentos serão modernizados 

para que o cardiologista tenha orgulho de fazer parte da 

SBC”, esclarece a diretora Administrativa, Olga Ferreira 

de Souza, que está comandando o trabalho do Grupo.

“O foco da Sociedade é o cardiologista e a atualização 

científica, porém para 2020 iremos trabalhar com uma 

política de integração nacional e preparar a entidade 

para a era digital oferecendo ao associado facilidades na 

área de tecnologia e inovação” explica Olga Souza. 

A diretora ainda adianta que haverá uma plataforma de 

oferta de serviços compartilhados para os associados. 

“Iniciaremos, agora em janeiro, uma atualização cadas-

tral que peço a todos que participem para que possam se 

beneficiar do novo modelo de gestão da SBC”, solicita. 

Olga Souza é formada em Clínica Médica, Cardiologia, 

Arritmia e Eletrofisiologia com experiência eletrocardio-

grafia dinâmica ambulatorial, tendo dois livros publica-

dos sobre o tema e um terceiro “Arritmias Cardíacas: 

Diagnóstico e Tratamento”. Foi gestora do Serviço de 

Arritmia da Rede D’Or São Luiz e presidente da Socie-

dade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (biênio 

2014/15). Atualmente é diretora Nacional da Cardiologia 

da Rede D’Or São Luiz.

Diretoria

Olga Souza e Marcelo Queiroga

“Olga Souza é uma gestora competente e moderna que sabe 

conciliar a agenda intensa de atividades, como cardiologista, 

e líder da Cardiologia da maior rede de hospitais privados do 

Brasil. Ela traz essa expertise para modernizar ainda mais a 

gestão da SBC”, destaca Marcelo Queiroga. “A entidade terá 

espaços iguais para homens e mulheres, por uma questão 

de justiça, pelo fato delas representaram 51,6% dos brasilei-

ros, por competência e pela qualidade profissional e científi-

ca das cardiologistas do nosso país”, completa.
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Diretoria

Uma mudança disruptiva 
foi implantada e parcerias 
assinadas com Microsoft, 
Google e Facebook
Diretorias de TI e Comunicação trabalham juntas e em sintonia como nunca para 
enfrentar os desafios da atualidade

Antes mesmo de tomar posse, a ges-

tão 2020/21 já trabalhava para promo-

ver uma ampla modernização da TI e 

da comunicação da SBC. Nas primei-

ras semanas de janeiro, um novo portal 

entrou no ar, mas no histórico endere-

ço: www.cardiol.br.

Em comunicado aos sócios, o presiden-

te da SBC, Marcelo Queiroga, a direto-

ra Administrativa, Olga Souza, o diretor 

de TI, Leandro Zimerman, e o diretor 

de Comunicações, Harry Correa Filho, 

esclareceram sobre as mudanças. “Vi-

vemos o fenômeno da transformação 

digital que, certamente, impactará na 

vida de cada um de nós. O portal Car-

diol não pode ser somente um canal de 

comunicação entre a SBC, o associado 

e a sociedade em geral, deve ser uma 

porta aberta para um universo de pos-

sibilidades antes inimagináveis”.

As novidades também estão em par-

ceria feitas com gigantes da comunica-

ção e tecnologia. Microsoft, Google e 

Facebook agora estão juntas da SBC 

para uma série de benefícios aos asso-

ciados. Sem custos adicionais, o Office 

365 está disponível na versão online, o 

e-mail @cardiol agora está hospedado 

no Google e a SBC terá uma rede so-

cial exclusiva em workplace, que é uma 

plataforma de conectividade corporati-

va desenvolvida pelo Facebook.

“Já foi montada equipe do portal SBC, 

comandada pela Marianna Andrade e 

por Antônio Bacelar, que vai iniciar uma 

programação e envio de Newsletters 

discutindo os artigos científicos mais 

importantes publicados recentemen-

te. Iniciamos também Webinairs, que 

devem ser frequentes, oito por mês, e 

temos o plano de iniciar com podcasts 

educativos”, informa o diretor de TI, 

Leandro Zimerman.

O diretor ainda conta que uma empresa 

de informática com a qual a SBC está 

trabalhando vai oferecer ferramentas 

que simplificam muito o trabalho inter-

no na entidade. “Importante frisar que 

Harry Corrêa Filho, diretor de Comunicações Leandro Zimerman, diretor de TI
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todas as novidades foram feitas com 

uma redução significativa de custos”, 

completa Zimerman.

“Vivemos tempos de muitos desafios 

e grandes transformações onde preci-

samos estar conectados com as novi-

dades e implantá-las para comunicar 

melhor e em multi-plataformas”, com-

plementa o diretor de Comunicações, 

Harry Correa Filho. O diretor conta 

que já, em janeiro, duas Newsletters 

irão circular com múltiplas informa-

ções. Além das temáticas científicas, 

haverá notícias que as demais direto-

rias e comissões estão implantando, 

informações das Regionais e Esta-

duais, espalhadas por todo o Brasil, e 

destaques dos Departamentos e Gru-

pos de Estudos com as novidades em 

suas subáreas.

“Quero congratular o trabalho feito por Oscar Dutra prol da Cardiologia 
brasileira e também congratular Marcelo Queiroga pela posição que 
agora assume em liderar essa grande sociedade, essa grande família 
que é a Cardiologia brasileira.”

Fausto Pinto, presidente eleito da WHF e ex-presidente da ESC

“A gestão que assume será mais focada na produção de 
ciência e muito mais interligada em ações de saúde com 
o governo. O Marcelo Queiroga vai ser feliz no sentido 
de trazer para a população uma melhor qualidade de 
assistência de Cardiologia.”

Iran Castro, ex-presidente da SBC

“Quero deixar a minha saudação a todos os 
cardiologistas do Brasil, muito sucesso e força a 
Marcelo Queiroga, que assume uma missão difícil 
na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E deixar um 
abraço do presidente Bolsonaro que tem simpatia e 
preocupação com as demandas da classe médica.”

Flávio Bolsonaro, senador da República

Depoimentos:

Diretoria
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“As expectativas para a gestão 2020/21 são as melhores possíveis, 
destacando que a gestão comandada por Oscar Dutra deixou a 
SBC num patamar bastante elevado. A presidência do Marcelo 
Queiroga, por todo o seu entusiasmo e magnitude de ações que 
pretende desenvolver, via governo, atenção pública, sociedades de 
especialidades, será certamente uma gestão de muito sucesso.”

Antônio Carlos Chagas, ex-presidente da SBC

“Eu não tenho dúvidas que os progressos que vem sendo conseguidos 
em cada gestão da SBC poderão ter um grande avanço agora na gestão 
do Marcelo Queiroga. Nós precisamos levar para a sociedade todos os 
benefícios da Cardiologia ao Sistema Único de Saúde.”

José Antonio Ramires, ex-presidente da SBC

“Nesse próximo biênio, junto com o presidente Marcelo Queiroga realizaremos 
vários projetos comuns, entre SBC e Socesp, que serão feitos no sentido de 
fortalecer a Cardiologia, beneficiar pacientes e os cardiologistas.”

João Fernando Monteiro Ferreira, presidente da Socesp

SBC 2020

CECon inicia preparativos  
para o 75º CBC

No dia 12 de dezembro, a Comissão 

Executiva do Congresso - CECon, 

iniciou os trabalhos para o SBC 

2020 – 75° Congresso Brasileiro 

de Cardiologia, que acontecerá no 

Centro de Eventos do Ceará, em 

Fortaleza, de 25 a 27 de setembro. 

“O objetivo é construir uma progra-

mação bastante interativa, voltada 

para os interesses do cardiologista 

brasileiro. A expectativa é a realiza-

ção de um congresso de muito su-

cesso”, afirma o presidente da SBC, 

Marcelo Queiroga.

A SBC iniciou o projeto de elaboração 

da 3ª Edição do Livro-Texto da SBC, 

totalmente reformulado, tendo Iran 

Castro como editor e Fernando Bacal, 

Dalton Précoma, Oscar Dutra, Marcelo 

Queiroga, Wolney Martins e Denilson 

Albuquerque, como coeditores.
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SBC no Mundo

A Sociedade Brasileira de Cardiologia 

participou do Congresso Mexicano de 

Cardiologia, de 9 a 12 de novembro, 

em Santiago de Querétaro, no México. 

Uma reunião conjunta entre as duas en-

tidades foi promovida para discussão de 

tema de interesse comum.

“Foi o primeiro encontro da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e a Sociedad 

Mexicana de Cardiologia da história 

das duas instituições. Um marco ten-

do a SBC como protagonista de ação”, 

contou o presidente da SBC (gestão 

2018/19), Oscar Dutra.

Além do encontro conjunto, foram deba-

tidos temas científicos durante o evento: 

“Antiplaquetários no Diabete Mellitus, 

Abordagem Genética da Miocardiopatia 

Arritmogênica e por fim Elaboração de 

Válvulas Prostéticas na época atual”, 

informou Oscar Dutra. Participaram das 

discussões Marco Pena e Edgar Rami-

SBC e Sociedade Mexicana promovem a 
primeira reunião bilateral da história
O encontro foi durante o Congresso Mexicano de Cardiologia, em Querétaro

(e/d): Marco Pena e Edgar Ramirez do México, 
Argélia Medeiros da Suíça e Oscar Dutra

rez do México, Argélia Medeiros da Suí-

ça e Oscar Dutra.

SBC no Mundo

Parceria é assinada entre SBC e Federação 
Argentina de Cardiologia
O termo de cooperação prevê a realização de simpósios conjuntos em eventos científicos

(e/d): Oscar Dutra e Jorge Camilletti

A Sociedade Brasileira de Cardiologia 
– SBC – firmou uma parceria com a 
Federatión Argentina de Cardiologia – 
FAC, durante o Congresso Mexicano 
de Cardiologia, realizado em Queréta-
no, no México. O acordo, assinado em 
12 de novembro, prevê a participação 
conjunta entre as duas entidades em 
eventos científicos da SBC e da FAC.

O termo de cooperação foi firmado pelo 
presidente da SBC (gestão 2018/19), 

Oscar Dutra, e o presidente da FAC, 
Jorge Camilletti, que é doutor em Me-
dicina pela Universidad Nacional de 
La Plata e chefe da área de cardiolo-
gia do Hospital Italiano de La Plata.  
A Federatión Argentina de Cardiologia, 
fundada em 1965, reúne 36 socieda-
des regionais de cardiologia do país.

“É a SBC mantendo e amplificando o 
seu protagonismo em todo o continente 
latino-americano e projetando a cardio-

logia brasileira para o mundo”, destacou 
Oscar Dutra.
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Muitos brasileiros ainda negligenciam os cuidados com a 

doença, segundo dados da SBC divulgados durante o 14 

de novembro. O diabetes é considerado o terceiro maior 

fator de risco para o desenvolvimento da doença ateros-

clerótica cardiovascular, como infarto e AVC. Mais de 16 

milhões de brasileiros têm diabetes e, segundo a Diretriz 

Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares 

em Pacientes com Diabetes, apenas um em cada quatro 

pacientes faz o tratamento de forma adequada. O Brasil é 

o quarto país com a maior incidência mundial da doença, 

perdendo apenas para os Estados Unidos, Índia e China. 

O diretor de Promoção de Saúde Cardiovascular (gestão 

2018/19), Fernando Costa, orientou, durante a campanha, 

que qualquer pessoa que apresente um ou mais sintomas 

deve procurar orientação médica imediatamente. “O diabe-

tes pode e precisa ser controlado para que o paciente tenha 

qualidade de vida. Isso pode reduzir em até 20% o risco de 

um infarto ou acidente vascular cerebral”, informou Costa. 

Mais informações sobre o diabetes também foram dis-

ponibilizadas nas mídias sociais da SBC e na página 

de prevenção www.coracao.org.br. 

Ações pelo Brasil

Em São Paulo/SP, houve realização de exames, com 

medição de glicemia e colesterol, e orientações na esta-

ção Sé do metrô, a mais movimentada da Capital paulis-

ta. A ação teve o patrocínio da Accumed Gtech e apoio 

da CEJAM, Uniqmed, Medix e Metrô de São Paulo.

Já em Teresina/PI, foram realizadas avaliação antro-

pométrica, orientação nutricional, aferição da pressão 

arterial e glicemia, avaliação do pé diabético, aconse-

lhamento e encaminhamentos para profissionais mé-

dicos, entre outros. As atividades foram no Teresina 

Shopping com apoio da Associação dos Diabéticos, 

SBEM/PI e SBD/PI. 

Prevenção

Funcor promove ações em alerta 
pelo Dia Mundial do Diabetes
O diabetes é o terceiro maior fator de risco para o coração e o Brasil é o 4º país com o 
maior número de casos no mundo

Exames de glicemia foram realizados em alerta pelo dia Mundial do DiabetesGrande participação popular no Teresina Shopping
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Prevenção

Movidos pelo Coração 
promoveu ação em Campinas 
com exames gratuitos, 
manobras de ressuscitação, 
orientações, apresentações e 
oficinas culturais
O Movidos pelo Coração é apresentado pelo Ministério da Cidadania e pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia por meio da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, com o patrocínio da Sanofi e realização da Malagueta Live Brand 

O Cardiômetro da SBC registrou, no 

final de 2019, cerca de 400 mil mor-

tes por doenças cardiovasculares no 

país. Os dados, publicados no www.

cardiometro.com.br, são atualizados 

com base em um programa de pre-

visão estatística com a metodologia 

desenvolvida pela entidade. Para a 

cidade de Campinas, a estimativa da 

SBC foi de cerca 2 mil mortes para 

ano passado por doenças cardio-

vasculares e na região metropolitana 

cerca de 6,4 mil óbitos.

O Movidos pelo Coração, que é o 

maior movimento nacional de com-

bate às doenças cardiovasculares e 

está percorrendo cidades do país com 

ações culturais em mídias sociais e 

em locais públicos, realizou em 9 de 

novembro atividades na Praça Arau- Mascote da SBC participa do TECA L
Apresentações culturais no palco do Movidos, em 

Campinas/SP

tos da Paz, em Campinas, interior de 

São Paulo. A iniciativa promoveu, por 

meio da arte, informações sobre os 

fatores de risco para o coração, como 

hipertensão arterial, colesterol eleva-

do, diabetes, tabagismo, obesidade, 

sedentarismo, entre outros. 

As ações envolveram treinamento em 

emergências cardiovasculares, para 

salvar uma pessoa com parada car-

díaca, aula de fitness, medição glice-

mia, colesterol, circunferência abdo-

minal e aferição de pressão arterial, 

além de atividades culturais, com 

apresentações teatrais, trio de jazz 

e apresentação de orquestra, todos 

com a temática da prevenção. 

O Movidos pelo Coração é apresen-

tado pelo Ministério da Cidadania 

e pela Sociedade Brasileira de Car-

diologia por meio da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura, com o patrocínio 

da Sanofi e realização da Malagueta 

Live Brand.

Fotos: D
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18



Prevenção

O SBC vai à Escola iniciou a naciona-

lização do programa pelo estado de 

Goiás. As cidades de Goiânia e Rio 

Verde receberam em 5 e 6 de dezem-

bro os integrantes do Comitê da Crian-

ça e do Adolescente da Sociedade Bra-

sileira de Cardiologia para a formação 

de monitores. 

A abertura oficial foi feita pelo diretor 

de Promoção da Saúde Cardiovascu-

lar (gestão 2018/19), Fernando Costa, 

pela coordenadora das ações do Comi-

tê e pesquisadora do Programa, Carla 

Lantieri, pelo presidente da SBC/GO, 

Gilson Ramos e pela professora Lu-

ciana Gonçalves de Carvalho, diretora 

da Escola Francisco Maria Dantas. As 

atividades foram conduzidas pelas in-

tegrantes do Comitê Katia de Angelis, 

Giorgia Russo e Carla Lantieri.  

Após as palestras sobre fatores de ris-

co modificáveis para as doenças car-

diovasculares e os sobre fatores pro-

tetores, atividade física e alimentação 

saudável, ministradas pelos integrantes 

do Comitê, os professores monitores 

elaboraram as propostas de Oficinas 

para o Dia do Coração nas Escolas. 

Na manhã de 6 de dezembro, o Co-

mitê faz a Formação de Monitores na 

cidade de Rio Verde. O vice-presidente 

Formação de monitores do SBC 
vai à Escola chega à Goiás
Programa que teve amplo êxito em São Paulo e começa a ser nacionalizado

Fernando Costa faz a apresentação do programa na 
Escola Francisco Maria Dantas, em Goiânia Gilson Ramos da SBC/GO fala da importância da adesão do estado ao programa

da SBC/GO, Iron Antônio de Bastos, o 

diretor de Comunicação da SBC/GO 

e professor da UFG, Gilberto Campos 

Guimarães Filho, juntamente com o 

secretário Municipal da Educação de 

Rio Verde, Miguel Rodrigues Ribeiro 

e o professor Fábio Pereira Santana, 

que é coordenador de Educação Física 

da Rede Municipal de Ensino, abriram 

o Dia da Formação.  A implantação do 

programa no estado foi uma iniciativa 

do governador Ronaldo Caiado.

Diretores, professores e alunos, aca-

dêmicos de medicina e profissionais 

da saúde, num total de 87, tornaram-se 

monitores do SBC vai à Escola. Para o 
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Formação de monitores em Rio Verde

(e/d): Miguel Ribeiro, Gilberto Campos Guimarães 
Filho, Fábio Pereira Santana, Iron Antônio de Bastos, 

Carla Lantieri, Katia de Angelis e Giorgia Russo

início do ano letivo de 2.020 esses 

monitores levarão as Oficinas de Nu-

trição, Relaxamento, Teatro, Multimí-

dia e Atividades aos alunos, no Dia 

do Coração nas Escolas. 

“A intersetorialidade e a interprofis-

sionalidade das Oficinas são as gran-

des ferramentas para a prevenção 

das doenças cardiovasculares e na 

promoção da saúde entre crianças 

e adolescentes, e são responsáveis 

pela continuidade e dimensão que o 

programa está tomando. A naciona-

lização será determinante para im-

pactarmos e reduzirmos os índices 

de mortes por doenças cardiovas-

culares no Brasil, pois é sabido que 

com a prevenção podemos prevenir 

em até 80% das DCV”, afirma Carla 

Lantieri. 

Em São Paulo, o programa atingiu 

mais de 63 mil estudantes em 210 

Dia a Dia do Cardiologista

Estudo investiga o papel da obesidade 
como fator de risco para DAC
Existem dados conflitantes sobre a associação entre o IMC e manifestação de 
aterosclerose coronariana

A obesidade é reconhecida como um dos fatores de risco 

subjacentes mais importantes para uma ampla variedade 

de doenças metabólicas, como hipertensão, dislipidemia e 

diabetes, que estão fortemente associadas ao desenvolvi-

mento de doenças cardiovasculares. Mas, isoladamente, 

esta condição é um fator de risco para doença arterial co-

ronariana (DAC)? É o que o estudo “Relationship between 

Obesity and Coronary Artery Disease Defined by Coronary 

Computed Tomography Angiography”, que acaba de ser 

publicado na revista International Journal of Cardiovascular 

Sciences (IJCS), da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

se propôs a investigar. 

Foram revisados os prontuários de 1.814 pacientes com indi-

cação médica para angiotomografia coronariana, entre agos-

to de 2010 e julho de 2012, em um hospital de São Paulo. 

escolas de diversos municípios, com 

apoio da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo e da Socesp. 

“O programa teve tanto êxito que 

decidimos expandir e vários estados 

já demonstraram interesse no ‘SBC 

vai à Escola’. Goiás foi o primeiro 

a aderir, depois de São Paulo. Um 

projeto de lei para implementação 

do programa em território nacional já 

tramita na Câmara dos Deputados”, 

destaca Fernando Costa.
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“Excluímos da análise pacientes com histórico conhecido 

de DAC (infarto do miocárdio, angioplastia e/ou revascu-

larização cirúrgica do miocárdio)”, conta o coordenador do 

estudo, Tiago Magalhães. 

No total, foram avaliados 1.383 pacientes, com idade mé-

dia foi de 58,5 ± 11,5 anos; 66,3% (n = 917) dos pacien-

tes eram homens; e 22,8% eram obesos (IMC = 30 kg/

m2). A prevalência de DAC obstrutiva foi de 18,4% nos 

dois grupos. Pacientes obesos apresentaram maior pon-

tuação mediana de cálcio em comparação com indivíduos 

não obesos (14,7 vs. 1,4, respectivamente, p = 0,019). 

Entretanto, na análise multivariada, a obesidade não foi 

valores p por modelo de  regressão linear múltipla.
Obesidade e fatores de risco como preditores de doença arterial coronariana obstrutiva de acordo com a angiotomografia das coronárias

um fator independente para DAC obstrutiva (coeficiente = 

-0,035, p = 0,102).

“Chegamos a conclusão de que pacientes obesos sem ou-

tros fatores de risco associados não apresentaram maior 

prevalência de DAC obstrutiva, de acordo com o CCTA, em 

comparação com pacientes não obesos. No entanto, o esco-

re de cálcio nas artérias coronárias foi maior em obesos do 

que em não obesos, podendo indicar uma maior prevalência 

de aterosclerose subclínica mediada pela obesidade”, finali-

za Magalhães.

A íntegra do estudo está em http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S2359-56472019005004111.
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Taqui News

  Exército e SBC estudam parceria para 
aplicação dos cursos TECA A e B

O coordenador do Centro de Treinamento em Emergên-
cias da SBC, Sergio Timerman, e a gerente Comercial 
e Projetos Sociais, Mara Carreira, receberam, no dia 06 
de dezembro, na sede da entidade em São Paulo, os 
representantes do Exército Brasileiro, General Archias 
Alves de Almeida Neto e Coronel Médico Roberto Ben-
tes Batista. 
O tema do encontro foi uma futura parceria para aplica-
ção dos cursos TECA A e B no treinamento do contin-
gente dos profissionais da saúde do Exército em todo o 
Brasil. Foram esclarecidas questões técnicas dos cursos. 
Também estavam na reunião os administrativos de cur-
sos da SBC, Elisangela Garcia e Vitor Zago, e a cardio-
logista Natali Schiavo Giannetti.

Troféu Líderes da Saúde do Grupo MídiaRomeu Meneghelo recebe o prêmio pela SBC

  Sociedade Brasileira 
de Cardiologia ganha 
o prêmio Líderes da 
Saúde

A condecoração na categoria enti-
dade foi recebida pelo diretor de Co-
municação (gestão 2018/19), Romeu 
Meneghelo

A Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia recebeu o prêmio Líderes da Saú-
de, concedido pelo Grupo Mídia, na 
categoria Entidade. As eleitas foram 
reconhecidas ao longo de 2019 por 
buscarem soluções revolucionárias e 
aplicáveis aos mais distintos proble-
mas do setor. A escolha foi feita pelo 

conselho editorial do Grupo Mídia 
baseada em pesquisa de mercado e 
votação aberta pelo site.
A premiação homenageou outros 53 
players do setor, entre indústrias, em-
presas, fornecedores, distribuidores 
e entidades setoriais, como a SBC. O 
troféu foi recebido pelo diretor de Co-
municação (gestão 2018/19), Romeu 
Meneghelo, que representou a SBC. 
O Líderes da Saúde, que tradicional-
mente há sete anos encerra o calen-
dário do setor, foi entregue em 09 
de dezembro em cerimônia no Hotel 
Maksoud, em São Paulo. O evento 
contou com a presença de mais de 
300 executivos que prestigiaram os 
ganhadores do ano.

Representantes do Exército brasileiro visitam sede SP da SBC

Fotos: G
rupo M

ídia
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Taqui News

  SBC vai à Escola é apresentado 
em Programa de Treinamento de 
Liderança do ACC

Os resultados da ação foram apresentados durante o 
evento e geraram grande entusiasmo

A integrante do Comitê da Criança e do Adolescente da 
SBC, Carla Lantieri, participou, juntamente com a car-
diologista Marianna Andrade, do Programa Internacio-
nal de Treinamento de Liderança do American College 
of Cardiology – ACC. Elas representaram o Brasil nas 
atividades com representantes de 28 países.
Carla Lantieri teve a oportunidade de fazer uma apre-
sentação sobre o SBC vai à Escola, os resultados obti-
dos - que atingiram mais de 210 escolas no Estado de 
São Paulo, envolvendo mais de 63 mil alunos - e as pró-
ximas etapas, incluindo a nacionalização do programa. 
“Foi muito gratificante mostrar ao mundo o nosso pro-
grama de prevenção com equipe de voluntários e que 
já tem 12 anos. A reação foi extremamente positiva.  
A característica da intersetorialidade com sociedade de 
especialistas, Secretaria de Educação e faculdades com 
duas ligas de acadêmicos despertou interesse dos de-
mais países”, contou a integrante do Comitê da Criança 
e do Adolescente. (e/d): Anthony N. DeMaria, Marianna Andrade, Carla Lantieri e William A. Zoghbi

  Livro traz condutas e novas perspectivas sobre 
pacientes cardíacos em tratamento contra o câncer

Estimativas apontam que 10% dos pacientes oncológicos podem ter problemas 
cardíacos derivados dos processos de quimio ou radioterapia

Os efeitos colaterais do tratamento contra o câncer podem debilitar ainda mais 
o paciente oncológico, trazendo desde pequenos desconfortos até comprome-
timentos mais sérios de órgãos sadios. O coração é um deles. Procedimentos 
terapêuticos oncológicos em pacientes com doenças cardiológicas já instaladas 
exigem um atendimento multidisciplinar para que o coração não seja ainda mais 
comprometido. Estimativas apontam que 10% dos pacientes oncológicos podem 
ter problemas cardíacos derivados dos processos de quimio ou radioterapia.
Para auxiliar oncologistas, cardiologistas e demais especialistas que atuam na 
luta contra o câncer, acaba de ser lançado Cardioncologia na prática clínica da 
Editora Manole, um livro que traz os últimos acontecimentos na área de Car-
dioncologia, por meio de uma linguagem acessível a todas as especialidades 
engajadas nesse tratamento. 
A leitura facilita a escolha da melhor conduta, retratando de forma objetiva e 
prática os mais recentes conhecimentos sobre a cardiotoxicidade e os principais efeitos da terapia oncológica sobre 
o coração. O acompanhamento multidisciplinar permite que a jornada do paciente seja mais adequada e direciona à 
melhor terapia com menor risco de complicações. 
A publicação tem a coordenação dos cardiologistas Heron R. S. Rached, Miguel Antonio Moretti, Marcelo Dantas Tavares 
de Melo, Maria Verônica Câmara dos Santos e pelo hematologista Rodrigo Santucci.
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Taqui News

  Sócia da SBC faz 
segunda graduação em 
Direito e é homenageada

Magaly dos Santos é diretora de De-
partamento e integrante de Comissão 
na SBCCV
 
A sócia da SBC, Magaly Arrais dos 
Santos, acaba de concluir o primeiro 
ano de uma segunda graduação em 
Direito no Ibmec e foi homenageada 
pela Faculdade. Magaly dos Santos 
obteve a segunda melhor média da 
turma e recebeu um certificado do 
coordenador do Curso de Direito do 
Ibmec/SP, Prof. Dr. Alan Vendrame.
“Devido ao excelente desempenho 
acadêmico obtido, você foi uma das 
alunas de Graduação Ibmec que 
mais se destacou. Você ficou em 2° 
lugar entre os alunos com média glo-
bal 8,9”, informou o certificado que 
foi entregue pelo coordenador à Ma-
galy dos Santos.
A cardiologista, sócia da SBC, é gra-
duada também em Medicina pela 
Universidade Estadual do Pará, ten-
do feito Residência no HCor e Dou-

Magaly recebe homenagem do coordenador 
do Ibmec, em São Paulo

torado na Unifesp, ambos em Cirurgia 
Cardiovascular. Magaly é docente 
do Programa de Pós-Graduação do 
IDPC, em São Paulo, é diretora de 
Departamentos Especializados da 
SBCCV (gestão 2018/2019) e inte-
grante da Comissão de Certificação 
e Habilitação em Terapia de Implante 
por Cateter de Bioproteses Valvares 
da SBCCV. 
“Me senti honrada, com quase 30 anos 
de formada em Medicina, decidi fazer 
uma segunda graduação, sigo exercen-
do a cirurgia cardiovascular  e alcançar 
este  êxito é motivo de grande orgulho”, 
afirmou Magaly dos Santos após rece-
ber a honraria em 30 de outubro.
Os cursos de graduação do Ibmec pos-
suem um histórico de notas máximas 
obtidas nas visitas de autorização e re-
conhecimento realizadas pelo Ministé-
rio da Educação, e se destacam entre 
as melhores do País pela excelência.  
O Ibmec compõe a European Federal 
Management Development, associa-
ção de renome internacional locali-
zada em Bruxelas, na Bélgica, e que 
reúne as melhores escolas de negó-
cios e corporações globais. 

 SBC/BA
Participe do 32º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia ocorrerá de 30 de abril a 02 de maio, no Hotel Deville Prime, 
com quatro salas simultâneas, além do 8º Simpósio SBC-BA/Duke, o 1° Simpósio de RNM/TC Cardíacas e o Simpósio 
Cardiopapers. 

 Regionais

 SBC/GO
O SBC vai à Escola iniciou a nacionalização do programa pelo estado de Goiás. As cidades de Goiânia e Rio Verde 
receberam em 5 e 6 de dezembro os integrantess do Comitê da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia para a formação de monitores. 
A abertura oficial foi feita pelo diretor de Promoção da Saúde Cardiovascular, Fernando Costa, pela coordenadora das 
ações do Comitê e pesquisadora do Programa, Carla Lantieri, pelo presidente da SBC/GO, Gilson Ramos e pela profes-
sora Luciana, diretora da Escola Francisco Maria Dantas. As atividades foram conduzidas pelas integrantes do Comitê 
Katia de Angelis, Giorgia Russo e Carla Lantieri. Leia a matéria na íntegra em: https://bit.ly/2TSF4OZ
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Presidente da SBC participa da posse na SMC

Presidente com integrantes da nova Diretoria da SMC

 SBC/MG
Posse na SMC tem a presença do presidente da SBC

A cerimônia de posse da nova Diretoria foi na sede da entida-
de em Belo Horizonte/MG

A posse da nova Diretoria da Sociedade Mineira de Cardiolo-
gia, liderada por Henrique Patrus, ocorreu em 8 de novembro, 
na sede da entidade, em Belo Horizonte/MG. O evento teve 
a presença do presidente da SBC, Marcelo Queiroga, que 
parabenizou o novo comando da regional mineira e desejou 
sucesso para os seus integrantes. “Iremos trabalhar juntos 
numa parceria produtiva em prol da cardiologia de Minas e do 
Brasil”, afirmou Queiroga.
A Sociedade Mineira de Cardiologia foi fundada no dia 11 de 
julho de 1945, por um grupo de médicos que, naquela épo-
ca, já se preocupava e investia no aperfeiçoamento científi-
co-profissional e no intercâmbio do conhecimento com outros 
estados. A SMC foi a primeira estadual da SBC, sendo o seu 
primeiro presidente Arlindo Polizzi. 
“A contribuição de Minas na Cardiologia é marcante. Sempre 
na vanguarda tem, por exemplo, papel de destaque nas estra-
tégias de Telemedicina, que incluiu o estado como referência 
nacional”, destacou o presidente Marcelo Queiroga. 
“Tenho convivido com a cardiologia mineira, sobretudo com 
os colegas intervencionistas, há duas décadas. Essa parceria 
foi fundamental para o sucesso minha gestão à frente da So-
ciedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Interven-
cionista. Na SBHCI convivi, muito proximamente, com Maurí-
cio Barbosa, Marcus Marino, Antonio Carlos Neves, Roberto 
Botelho, Jamil Saad, Maurício Cavalieri, Sérgio Prata Marcus 
Túlio Castagna e Antonio Bahia”, citando Queiroga o nome de 
alguns especialistas com os quais esteve mais proximidade.
“Recentemente, com Antonio Luiz Pinho Ribeiro escrevemos 
a Diretriz sobre Telemedicina aplicável à Cardiologia, uma 
oportunidade fantástica para conhecer melhor a capacidade 
intelectual de um grande líder”, elogiou o presidente da SBC. 
E ainda completou: “com Consolação Vieira, Márcia Barbosa, 

Marildes Castro, Claudia Vilas Freire estamos construindo 
uma nova agenda para as cardiologistas brasileiras, com o 
apoio do Departamento de Cardiologia da Mulher”.
A futura diretoria da SBC terá a presença de importantes no-
mes da cardiologia mineira, como David de Pádua Brasil, di-
retor de Pesquisa, Bárbara Marino da área de Jovem Cardio-
logista, Carlos Eduardo Miranda na CELEP, Bruno Ramos em 
Diretrizes e vários outros valores que nos ajudarão na constru-
ção de uma cardiologia mais forte e unida para o Brasil.
“Reservei, também, para Minas Gerais a liderança do Capí-
tulo do American College of Cardiology no Brasil, escolhen-
do Marcus Bolivar Malachias, que presidiu, com muito êxito, 
a SBC (gestão 2016/17). Com sua experiência e capacidade 
de gestão, Marcus irá ampliar o intercâmbio com os america-
nos trazendo benefícios para a cardiologia brasileira, em um 
momento que tem presença física em Boston, nos Estados 
Unidos”, completou. 
A diretoria eleita para a gestão 2020-2021 da Sociedade Mi-
neira de Cardiologia (SMC) inicia sua gestão com intenção de 
dar continuidade e consolidar o trabalho realizado pela gestão 
anterior, fazendo com que a SMC cresça ainda mais no ce-
nário nacional. Desde 2018, a SMC executa um trabalho de 
integração dos cardiologistas de Minas Gerais. A formalização 
de lideranças no interior e a sistematização dos Simpósios Re-
gionais são uns dos objetivos da nova diretoria, que propõe 
uma gestão mais profissional e participativa.
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 SBC/PR
A Sociedade Paranaense de 
Cardiologia está com nova di-
retoria para o biênio 2020-21, 
presidida pelo cardiologista 
intervencionista Raul D’Aurea 
Mora Júnior, com vice-presi-
dência do cardiologista clínico 
André Bernardi. A diretoria ain-
da é composta por Miguel Mo-
rita, Emilton Lima Junior, André 
Langowiski, José Knopholz, 
Olimpio França Neto, Abrahão 
José Melhem Junior, Alcirley 
de Almeida Luiz, Liliana Elias 
Pena Pilatti e Willyan Nazima.

 SBC/RJ
A Diretoria da Socerj, biênio 2020/2021, to-
mou posse em 12 de dezembro de 2019. 
Com a presença de grande número de au-
toridades e associados, o novo presidente, 
Wolney de Andrade Martins fez relato do le-
gado dos ex-presidentes e destacou como 
prioridades a comunicação assertiva com o 
associado, uma política de filiação do jovem 
cardiologista e a capilaridade da sociedade 
pelas instituições e municípios do RJ. An-
dréa Brandão expôs o balanço positivo da 
reforma administrativa e financeira que lide-
rou frente à Socerj nos últimos dois anos. 
Ambos convidaram a todos para o 37º Con-
gresso de Cardiologia da Socerj, dias 06 a 
08 de maio de 2020, no Centro de Conven-
ções SulAmerica.

(Da esq.) Alcirley de Almeida Luiz, Liliana Elias Pena Pilatti, Miguel Morita, Abrahão José Melhem Junior, Raul 
D’Aurea Mora Júnior, Olimpio Ribeiro França Neto, Willyan Nazima, José Knopholz, André Bernardi e  

André Langowiski.  No detalhe, Emilton Lima Junior
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 SBC/SP
As novidades da cardiologia, apresentadas nos maiores congressos da área no mundo, foram trazidas ao Brasil no primei-
ro Hot Topics in Cardiology, realizado em parceria entre a Socesp e o HCor. O evento, realizado em 29 e 30 de novembro, 
no Auditório Adib Jatene, em São Paulo, apresentou estudos que mudaram a prática clínica em doença coronariana, fibri-
lação atrial e cardiologia intervencionista, além de pesquisas inovadoras e muitos outros assuntos. Foi a primeira atividade 
do tipo no Brasil.

 SBC/RO

Rondônia promove o VI Congresso com apoio da SBC

Evento foi realizado em Porto Velho 

A Sociedade de Cardiologia do Estado de Rondônia – Soce-
ron – promoveu, de 23 a 25 de novembro, o VI Congresso 
Rondoniense de Cardiologia e o 9° Simpósio de Hiperten-
são Arterial Sistêmica, com apoio da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia. O evento foi realizado no Hotel Accordes, 
em Porto Velho/RO.
O presidente da SBC, Marcelo Queiroga, que esteve, em 
Porto Velho, na realização do evento nos dois últimos anos, 
cumprimentou o presidente da Soceron, Daniel Ferreira Mu-
grabi, que tem feito um trabalho excepcional e que felizmen-
te irá continuar por mais dois anos. “Através da Soceron, 
nós hoje temos no Estado de Rondônia, seja em Ji-Paraná, 
Cacoal, Ariquemes, Vilhena e Porto Velho, um estado inte-
grado por especialistas de excelente qualidade que podem 
atuar para reduzir a mortalidade cardiovascular. Essa é a 
missão de toda a SBC”, afirmou Queiroga. 
“Preciso de ajuda de todos vocês, em Rondônia, e no Brasil, 
para construirmos uma Cardiologia ainda mais unida, cum-
prindo a missão da SBC que está vinculada com a ética, 
a difusão do conhecimento científico e com as avaliações 
apropriadas das inovações”, disse o presidente. “Rondônia 
tem um papel reservado em nosso coração. É do Estado 
que surgiu a proposta de legislação e esforço de incorpora-
ção da TAVI no Sistema de Saúde. A PEC do senador Acir 

Gurgacz já foi aprovada no Senado e na Câmara dos De-
putados com apoio da deputada federal Mariana Carvalho, 
lembrou Queiroga. A parlamentar também propôs a criação 
do Dia Nacional de Enfrentamento das Doenças Cardiovas-
culares na Mulher, em 14 de maio, que é o aniversário de 
Betina Ferro, a primeira cardiologista a presidir a SBC. 
“Vamos trazer uma agenda científica forte para a Cardiolo-
gia brasileira e colocar a atualização científica ao alcance 
de todos os especialistas pelo Brasil para que possam estar 
atualizados”, completou Queiroga. 

Abertura do evento em Porto Velho/RO

 SBC/NNE
Durante a reunião realizada durante o 74º Congres-
so Brasileiro de Cardiologia em Porto Alegre/RS, 
com o tema “Proposta de Gestão da SBC N/NE” o 
presidente da SBC/NNE, Nivaldo Filgueiras, expôs 
alguns temas relacionados ao Planejamento e Ações 
a serem realizadas no período, com ênfase no ensi-
no e pesquisa de qualidade. Foi debatido também a 
realização do Congresso N-NE de 2020 em Natal/
RN, a reestruturação da revista científica, além da 
importância da união do Norte Nordeste visando o 
fortalecimento da Sociedade Regional. Outro ponto 
discutido foi a criação do Conselho de Ex-Presiden-
tes da SBC N/NE onde serão discutidos aspectos 
gerais e de gestão visando uma maior integração e 
fortalecimento da Sociedade.

O presidente da SBC/NNE, 
Nivaldo Filgueiras
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 SBC/DA
A diretoria do Departamento de Aterosclerose, ges-
tão 2020-21, composta por Antonio Carlos P. Chagas 
(Presidente), Paulo Eduardo B. Behr (Vice), Marcelo 
H. V. Assad (Científico), Henrique Tria Bianco (Ad-
ministrativo) e Daniel B. de Araujo (Financeiro), tem 
como meta consolidar a importância da Aterosclerose 
como doença multifatorial e de caráter multiprofissio-
nal (seja no diagnóstico, prevenção ou tratamento), 
com ações focadas em todas as áreas da saúde.

 SBC/DERC
Tomou posse a diretoria do DERC 2020-21. Gabriel Blacher 
Grossman assume a presidência, Carlos A. Cyrillo Sellera é o 
vice-presidente, e Luiz Eduardo F. Ritt, Odilon G. Alvarenga de 
Freitas e Mauricio Milani os Diretores Científico, Administrativo 
e Financeiro, respectivamente. Os pilares da gestão são apro-
ximar o DERC do sócio através das plataformas digitais e sim-
pósios regionais, defesa e habilitação profissional e fortalecer 
o Congresso Nacional do Departamento, que em 2020 será em 
São Paulo de 26 a 28 de novembro.

 SBC/GE
A presidente do Grupo de Estudos em 
Cardiologia do Esporte,  Cléa S S S 
Colombo, apresenta a gestão 2020-21: 
os diretores: Serafim F Borges (Admi-
nistrativo), Antônio Carlos Avanza Jr. 
(Científico) e Anderson D Silveira (Fi-
nanceiro). O objetivo será aumentar o 
conhecimento científico e a consciên-
cia sobre a importância da avaliação 
pré-participação esportiva na preven-
ção da morte súbita no esporte. O su-
cesso desta ação trará maior respeito e 
credibilidade internacional na área.

Departamentos

 SBC/SOBRAC
A Sobrac encerrou 2019 com chave de ouro, tendo no Congresso Brasileiro de 
Arritmias, realizado em Salvador, a superação de todas as expectativas: recorde 
de participação em palestrantes e congressistas e excelentes feedbacks sobre o 
nível da programação.
As presenças e apresentações das principais delegações de arritmias do mundo, 
como da Hearth Rhythm Society (HRS), da Latin American Hearth Rhythm Society 
(LAHRS) e da European Hearth Rhythm Association (EHRA), e a realização do 
Simpósio Luso-Brasileiro, balizaram a troca de experiências no mais alto nível, 
colocando a nossa Sociedade em paridade com todos os representantes da área.
Já estamos nos preparando para a edição de 2020, em Santos.Aguardem!

Cléa S S S Colombo, presidente do GE Encerramento SOBRAC 2019

 SBC/SBCCV
No dia 01/01/2020 tomou posse a nova diretoria da SBCCV (Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Composta por 
Eduardo A V Rocha (Presidente), os diretores João Carlos F Leal (Vice), Bruno Botelho Pinheiro (Tesoureiro), Henrique Murad 
(Diretor Científico), Carlos Manuel A Brandão(Secretário), Rui M. S. Almeida (Diretor de Educação), Melchior L. Lima (Diretor de 
Departamentos),   Acrisio S. Valente (Defesa Profissional), Fernando Roquete R. Filho (Eventos), Luciano Albuquerque (Site). 
Além de Vinícius J.S. Nina, Gustavo J. Judas, Eduardo Bastos, Pedro R. Salerno, Wilson L. Silveira como membros do conselho.

 SBC/DCC
No dia 13 de dezembro de 2019 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a cerimônia de posse da Nova diretoria da SBC do 
Rio de Janeiro. A diretoria do DCC - Biênio 2018/2019 também chega ao fim de seu mandato com a percepção de missão 
cumprida em um biênio muito produtivo. Reforçamos o convite para acessar a segunda edição do Jornal do DCC com o 
TEMA “highlights” do Congresso Nacional do DCC -2019, disponibilizando comentários e conteúdo das aulas realizadas 
neste marcante evento, que foi reinserido na agenda científica da SBC! Nossos votos de excelente gestão à nova diretoria!
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Um programa de descontos na aquisição de 
produtos ou serviços em diferentes segmentos.

Conheça os nossos parceiros e comece a usufruir 
de mais um benefício para os associados.

Cartão  

SBC Clube:  

sua nova  

identidade!

Acesse já!  
cardiol.br/sbc-clube
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SBC na mídia 

O Tempo de BH e TV Globo destacam 
Diretriz de Prevenção da SBC
O jornal O Tempo, de Belo Horizonte, publicou uma entrevista 
com o presidente do Gemca, Roberto Esporcatte. A publicação 
lembrou do lançamento da Diretriz de Prevenção que tem um 
capítulo inédito sobre espiritualidade. “No último Congresso 
Brasileiro de Cardiologia foi apresentada a Diretriz de Preven-
ção, que destaca a espiritualidade como fator a ser abordado 
dentro dos consultórios”, informou a repórter Ana Elizabeth Di-
niz. A reportagem ressaltou que as doenças do coração pro-
vocam 400 mil mortes por ano no país, duas vezes mais do 
que todos os tipos de cânceres e seis vezes mais do que as 
infecções, incluindo a AIDS. Esporcatte disse que: “a gratidão, 
a resiliência, a meditação e o relaxamento trazem benefícios à 
saúde” e que “pacientes querem falar com seu médico sobre 
sua espiritualidade”.
Já o diretor de Pesquisa do Gemca, Álvaro Avezum, foi 
entrevistado por Sandra Annenberg da TV Globo, no 

Movidos pelo Coração tem 
cobertura local em Campinas
O Movidos pelo Coração, realizado na cidade de Campinas/
SP, teve cobertura da imprensa local. As publicações trouxe-
ram informações sobre os exames que foram disponibiliza-
dos e as atividades culturais com a temática do coração que 
foram desenvolvidas na Praça Arautos da Paz. O evento foi 
noticiado pelas TVs Band, Record e Câmara e pelas emis-
soras de rádio CBN, Bandeirantes e Educativa FM, além de 

programa Como Será?. Por mais de 25 minutos, Avezum 
esclareceu dúvidas de telespectadores e questionamentos 
da apresentadora.

jornais da região e portais da internet. “O Cardiômetro da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia irá registrar até o final 
do ano cerca de 400 mil mortes por doenças cardiovascula-
res no país. Os dados, publicados no www.cardiometro.com.
br, são atualizados com base em um programa de previsão 
estatística com a metodologia desenvolvida pela entidade. 
Para a cidade de Campinas, a estimativa da SBC é de cerca 
2 mil mortes até o final do ano por doenças cardiovasculares 
e na região metropolitana cerca de 6,4 mil óbitos”, informou 
o Jornal de Campinas.
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Reportagem esclarece sobre fake news 
relacionadas ao coração
O vice-presidente da SBC, Celso Amodeo, concedeu entrevista à 
Agência Lupa do UOL e da revista Piauí para comentar sobre fake 
news relacionadas ao coração. Amodeo esclareceu sobre diversos mi-
tos relacionados ao infarto, sintomas e métodos de prevenção. “Segun-
do Celso Amodeo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a principal 
característica da dor do infarto é que ela se irradia do peito. Essa dor 
pode se espalhar por várias partes do corpo, como as costas e o braço 
esquerdo”, publicou a Agência Lupa, em texto que foi reproduzido em 
diversos outros veículos da imprensa.

Dia Mundial do Diabetes tem ações da SBC e cobertura de imprensa

UOL publica reportagem sobre o 
açaí, discutido em evento regional

A problemática envolvendo o açaí artesanal, que tem provocado um 

aumento da Doença de Chagas nas regiões Norte e Nordeste, foi 

tema amplamente debatido no Congresso Norte Nordeste de Car-

diologia. O presidente da SBC, Marcelo Queiroga, que participou do 

evento, concedeu entrevista à jornalista Lúcia Helena de Oliveira do 

portal UOL. “Precisamos ter como meta sensibilizar as autoridades 

públicas para orientar a população sobre a importância da higieni-

zação dos alimentos”, disse. “A quantidade de protozoários que a 

pessoa ingere quando a comida está contaminada é muito maior do 

que a transmitida pelo inseto e essa carga imensa na circulação faz a 

doença ser muito mais agressiva”, completou Queiroga. “Só aqui no 

O Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro, 

teve ações da SBC em várias capitais com presença da 

imprensa. Em São Paulo, as atividades realizadas no metrô 

da Sé foram registradas pela TV Record e Record News e 

também publicadas pela TV Band News e rádio CBN, além do 

Metro Jornal do Grupo Bandeirantes e outras publicações da 

internet. Em Teresina, no Piauí, teve a cobertura jornalística 

das emissoras de TV Clube (afiliada da Globo), Cidade 

Verde (SBT) e Assembleia. 

Pará são cerca de 130 espécies de insetos com potencial para trans-

mitir o protozoário”, afirmou a presidente da SBC/PA, Dilma Souza, 

também entrevistada por Lúcia Helena.
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Calendário 2020

10º Congresso de Imagem 
Cardiovascular

2 a 4 de abril de 2020
Centro Internacional de Conven-

ções de Brasília (Brasília/DF)

22º Congresso de Cardiologia 
de Brasília e 10º Congresso de 

Imagem Cardiovascular
2 a 4 de abril de 2020

Centro Internacional de Conven-
ções de Brasília (Brasília/DF)

32º Congresso de Cardiologia 
do Estado da Bahia

30 de abril a 2 de maio de 2020
Hotel Deville Prime (Salvador/BA)

37º Congresso de Cardiologia 
da Socerj

6 a 8 de maio de 2020
Centro de Convenções SulAmérica 

(Rio de Janeiro/RJ)

47º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular
15 e 16 de maio de 2020
PUCRS (Porto Alegre/RS)

41º Congresso da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de 

São Paulo
11 a 13 de junho de 2020
Transamérica Expo Center  

(São Paulo/SP)

Congresso SBHCI 2020
24 a 26 de junho de 2020

Expominas (Belo Horizonte/MG)

DEIC 2020
25 a 27 de junho de 2020

Hotel Royal Palm Plaza  
(Campinas/SP)

30º Congresso do Sociedade 
Mineira de Cardiologia

2 a 4 de julho de 2020
Ouro Minas Palace Hotel

Congresso Norte Nordeste de 
Cardiologia

31 de julho a 1 de agosto de 2020
A confirmar

XLVII Congresso Paranaense 
de Cardiologia & International 

Cardiology Meeting
14 e 15 de agosto de 2020

Centro de Eventos Expo Unimed 

XXXII Congresso da SBC/ES
20 a 23 de agosto de 2020

Aroso Paço Hotel

75º Congresso Brasileiro de 
Cardiologia

25 a 27 de setembro de 2020
Centro de Eventos do  
Ceará (Fortaleza/CE)

XVII Congresso DHA
5 a 7 de novembro de 2020

Goiânia (GO)

XXVI Congresso Nacional 
do DERC - Da prevenção ao 

tratamento
26 e 28 de outubro de 2020

Centro Fecomércio de Eventos 
(São Paulo/SP)

XVII Congresso Brasileiro 
de Cardiogeriatria - DECAGE 

2020
30 e 31 de outubro de 2020

Hotel Plaza São Rafael  
(Porto Alegre/RS)

SOBRAC 2020
5 a 7 de novembro de 2020

Hotel Sheraton  
(Santos/SP)

26º Congresso Brasileiro 
de Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular Pediátrica

26 a 28 de novembro de 2020
Royal Tulip Brasília  

Alvorada (Brasília/DF)
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