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Boas-vindas

Dr. Gentil de Aguiar Barreira Filho
Presidente

Prezados colegas,
É com imenso contentamento que estamos retomando o jornal da Sociedade Brasileira de
Cardiologia/Ceará. Esta publicação estará aberta a todos os associados para envio de notícias dos seus
serviços, confraternizações entre os associados, uma sessão voltada a poesia do cardiologista e todas as
novidades mais relevantes da nossa sociedade.
Esperamos contar com o apoio de todos e que este meio de comunicação seja mais uma forma de
mantermos nossa sociedade forte e unida.
Um grande abraço!
Dr. Ulysses Vieira Cabral
Diretor de Comunicação

É com grande satisfação que trazemos aos nossos sócios esta nova edição do Jornal Cearense de
Cardiologia. Como diretor de comunicação desta gestão sinto-me honrado em participar desse
projeto e contribuir para a divulgação e estímulo da nossa sociedade. Em um ano de extremas
diﬁculdades onde enfrentamos o maior desaﬁo de saúde pública da nossa geração, faz-se cada vez mais
importante estreitarmos os nossos laços cientíﬁcos e sociais como entidade de classe.
Espero que aproveitem a leitura e possam contribuir da melhor forma possível com as próximas
edições.

SITE

Novo site da SBC/CE
Este ano o site da SBC/CE
foi repaginado e nele o sócio
p o d e e n c o n t r a r, n o s
ASPECTOS HISTÓRICOS,
os textos: História da SBC/CE
escrita pela Dra. Glaura Férrer
Dias Martins, Memórias de
uma sociedade, escrito pelo Dr.
José Eloy da Costa Filho (in
memorian) e Cirurgia cardíaca
no Ceará Breves considerações
históricas, escrito pelo Dr. João
Martins de Souza Torres.
Lá também estão as edições
da Revista Cearense de
Cardiologia, o novo Jornal
Cearense de Cardiologia, a
gravação dos nossos webinars,
notícias dos eventos cientíﬁcos, na aba ASSOCIE-SE o
sócio pode quitar suas
a n u i d a d e s , a t ua l i z a r s e u
cadastro e muito mais. Acesse:
https://www.ceara.cardiol.br/
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WEBINARS

Educação médica à distância
Considerando o quadro
emergencial de saúde pública que
vivenciamos atualmente em
decorrência da pandemia de
COVID-19, a Sociedade
Brasileira de Cardiologia/Ceará
está promovendo webinars de
forma quinzenal, sempre com
temas de alta relevância e
renomados cardiologistas
compondo a mesa visando a
educação médica continuada e o
bem estar de seus associados.
A abertura dos trabalhos foi
com uma live no Instagram
abordando o tema: Cardiologia
& Covid: mitos e verdades,
tendo como moderadora a Dra.
Maria Tereza Sá Leitão Ramos
Borges e como palestrante o Dr.
Almino Cavalcante Rocha Neto.
Este evento contou com uma boa
adesão e um público de mais de
100 pessoas. Em seguida pensouse em um tema que trouxesse
algum suporte aos sócios com
relação ao manejo consultório e
clínicas considerando o
momento delicado onde todos os
estabelecimentos foram
fechados. A apresentação, tipo
live, também no Instagram, foi
com o tema: Gestão de clínicas e
consultórios em tempos de
pandemia, tendo como
moderador o Dr.Rafael Nogueira
de Macedo e como palestrante
convidado o Sr. Victor Binda,
contador.
Após essas lives no Instagram,
ﬁzemos um evento online na
plataforma ZOOM com o tema:

Abordagem extrahospitalar do
cardiopata diabético na
pandemia da COVID-19, tendo
a Dra. Ana Aécia Alexandrino de
Oliveira como moderadora e os
Dr s . Ke n y C o l a re s , He l a n e
Gurgel e Clarisse Mourão Melo
Ponte como convidados.
Agora já na plataforma digital
WEBINARJAM em parceria
com o laboratório EMS foram
abordados os seguintes temas:
• Inovação em saúde tendo
c o m o m o d e r a d o r o D r.
Ricardo Rocha e como
convidados os Drs.Antonildes
Assunção Júnior e Br uno
Aragão Rocha;
• Síndromes coronárias agudas
durante a pandemia do
COVID-19 tendo como
m o d e r a d o r o D r. G e n t i l
Barreira e como palestrantes os
Drs.Francisco Daniel de Sousa
eBreno de Alencar Araripe
Falcão;
• Atualização do diagnóstico e
tratamento da IC tendo como
moderador o Dr. João David de
Sousa Neto e como
palestrantes os Drs. Glauber
G e a n d e Va s c o n c e l o s e
Francisco Thiago Tomaz de
Sousa;
• Abordagem atual da HAS
tendo como moderadoraa Dra.
Sandra Nivea dos Reis Saraiva
Falcãoe como palestrantesos
Drs.Ricardo Pereira Silva e
Ana Lúcia de Sá Leitão Ramos;
• Doença coronariana estável
tendo como moderadoresos

Dr. Pedro José Negreiros de
Andrade e Heraldo Guedis
Lobo Filho e como palestrantes
os Drs. Nilson Moura Fé Filho
e José Ronaldo Mont' Alverne
Filho;
• Cardiologia e espiritualidade
tendo como moderadora a
Dra. Márcia Holanda e como
palestrantes os Drs. José Maria
Bonﬁm de Morais e Almino
Rocha;
• Dor torácica na emergência
tendo como moderador o Dr.
Sandro Salgueiroe como
palestrantes os Drs.Igor Rêgo,
Santos Neto e João Marcelo;
• Reabilitação cardíaca e a
prática de esportes em
cardiopatas tendo como
moderadoraa Dra. Márcia
Sales e como palestrantes os
Drs. Rafael Macêdo e Camila
Pinto;
• Cardiologia da mulher tendo
como moderador o Dr. José
Nogueira Paese como
palestrantes os Drs. Augusto
Guimarães e Regina Coeli.
Entre os legados da pandemia
os eventos online tornaram-se
destaque na interação entre os
membros da Sociedade Brasileira
de Cardiologia/Ceará e no ganho
de conhecimento por todos. A
intenção desta diretoria é manter
c a d a ve z m a i s e s t e t i p o d e
atividade e seguir com melhorias
e outras inovações.
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DIA DO CARDIOLOGISTA

Dia 14 de agosto – Dia do cardiologista.
O Dia Nacional do Cardiologista foi criado pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia em 2007, como forma de homenagear o importante trabalho
desses proﬁssionais. Este ano a SBC/CE sorteou cestas entre os sócios
adimplentes, durante um de nossos Webinars. Os ganhadores foram: Jonas
Rodrigues de Lima, Marcelo Caetano Pessoa Moreira, Maria Suely Bezerra
Diógenes, Marília Holanda Bessa Gadelha, Tereza Cristina Pinheiro Diógenes.

Dra. Marília

Dra. Tereza Cristina

Dr. Marcelo Caetano

POESIA

Palpitações

Mãos Sagradas

Quando meu coração palpita displicente
Imediatamente sinto e logo percebo
Antes de julgá-lo, surge em mim o medo
Cresce e apavora uma sensação dormente
Como nova a percepção latente
Liga a atenção e a alma aterroriza
Pois, que intermitente, nobre órgão precisa,
Regularizar seu pulso já e prontamente
Pois se constato que doente
O ser se agoniza
Multiplica-se mero descompasso
Na cabeça, por mil vezes, o percalço
Que apavora o senso de ameaça à vida
Atento minucioso àquelas batidas
Posto que a frequência passo a contá-las
Até que a um número mágico diga a revelá-las
Ritmadas e regulares contrações aferidas
Por enquanto desarma-se o circo e o medo
Na esperança que amanhã bem cedo
Ligue-se minha agenda à do cardiologista
Que em palavras brandas
Desvende e simpliﬁque o fato
E na competência e breve no relato
Diga: não foi nada amigo
Siga em frente a vida!!
Dr. Ângelo Roncalli Ramalho Sampaio

Ao Dr. Régis Jucá nos 16 anos de sua morte.
“Mas os meus juízos, nem os meus cinco
sentidos podem, dissuadir um coração
insensato de te servir. Quem deixa, deixa
inﬂuenciar a aparência de um homem. O teu
coração orgulhoso será o escravo e o miserável
vassalo.”
William Shakespeare (1564-1616).
Mãos que as dálias invejam, mãos eleitas,
Para aliviar cerzir, curar feridas.
Mãos divinas, sagradas, mãos perfeitas,
Sendo luz, miraculosa e bendita.
Mãos santíssimas, que Deus se deleita,
Tirando o doente da morte em agonia,
Mãos puríssimas de Deus santa harmonia,
Na ara cirúrgica ou em beira do leito.
Mãos bordando paz semeando esperanças.
Mãos seguras, cinzel de serenidade,
Que aos acordes do tempo são lembranças,
Mãos hoje, adormecidos na eternidade,
Hirtas nos céus árvores de bonanças,
Salvaram tantos e hoje só saudades.
Fortaleza, julho de 2020
José Maria Bonﬁm de Morais, MD FACC.
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ANGIOPLASTIA

Dr. Francisco Cláudio Couto Falcão

História da Angioplastia Coronária no Ceará.
25 anos do 1º implante de stentcoronário
A introdução do tratamento
percutâneo da doença coronária pelo
uso do cateter-balão, constituiu-se uma
contribuição de extrema relevância
para a cardiologia mundial. Em 1977,
Dr. Andreas Gruentzig realizou a
primeira angioplastia coronária em
humanos1.
Nos anos subsequentes ao inicio do
tratamento por balão, apesar da
evolução dos cateteres-guias, ﬁos-guias
e novos balões, o fenômeno da oclusão
aguda esteve presente em 5% a 10%
dos casos tratados. Na maioria das vezes
por dissecção da coronária.
Várias foram as tentativas de novas
modalidades para tratamento da
oclusão aguda, como a utilização do
cateter-de-perfusão, mas nenhuma foi
tão bem sucedida como o implante de
stent coronário.
No ano de 1987, dois stents
coronários passaram a ser utilizados em
2
humanos : O Gianturco Roubin I em
setembro, e o stent de Palmaz-Schatz,
cujo primeiro implante aconteceu no
Instituto Dante Pazzanese por Eduardo
de Sousa e cols3 em dezembro.
Em 1993, o stent Gianturco
Roubin I tornou-se o primeiro stent

autorizado pela FDA para uso de rotina
na cardiologia4. Em 1994, foi a vez do
5
stentPalmaz-Shatz . No ano de 1996, o
FDA aprovou o uso do
GianturcoRoubin II para oclusões
agudas ou ameaças de oclusão aguda6.
No ano de 1995, precisamente no
dia 06 de setembro, a cardiologia

Cearense mais uma vez marcaria
posição no time dos centros avançados
de cardiologia do pais, ao incorporar no
seu arsenal terapêutico os stents
coronários.
Opaciente beneﬁciado pelo novo
tratamento, o Sr. J.I.M., septuagenário, aposentado, foi internado no
Hospital Prontocárdio na madrugada
do dia 16 de agosto de 1995 com
queixa de retorno de dor precordial.
O primeiro evento com mais de
duas horas de duração tinha ocorrido
três dias antes, em torno das 4hs da
manhã. Naquela oportunidade não
apresentou sudorese, vômitos e/ou
irradiação da dor. Procurou tratamento
em outro hospital, sendo medicado e
encaminhado para seu domicílio. Não
houve investigação cardiológica.
No s e g u n d o e ve n t o ( 1 6 / 0 8 ) ,
também na madrugada, procurou o
Prontocárdio onde foi internado com o
diagnóstico de IAM, mas com sintomas
não tão intensos como no primeiro. No
ECG realizado observou-se progressão
lenta de R nas derivações precordiais e
alterações de ST-T compatíveis com
sub-oclusão. O laboratório mostrou
em 16/08: CPK=72,4 CK-MB=2,1
LDH=205 e TGO=25. Não havia
exame de troponina. Não usou-se
trombolítico.
O ecocardiograma realizado em
16/08 evidenciou: hipocinesia
ventricular esquerda, envolvendo as
paredes anterior, septal, e lateral aonível
da regiãoapical. Pericardio-normal.
Calciﬁcação aórtica e mitral discreta.
Evoluiu satisfatoriamente sempre
com padrão Killip I. No dia 23 de
agosto realizou cineangiocoronariograﬁa com ventriculograﬁa
esquerda, onde encontrou-se o ramo
descendente anterior da coronária
esquerda com uma obstrução em torno
de 90% no 1/3 proximal, antes do
primeiro ramo diagonal. O ventrículo
esquerdo tinha hipocontratilidadeântero-septal.

Assintomático, teve alta no dia 25
de agosto com programação de
implante de stent. O stent foi liberado
pelo convênio e solicitado ao
representante da empresa COOK em
Fortaleza. Naquela época, não havia
grades de stents disponíveis nos
hospitais.
No dia 06 de setembro o paciente
foi reinternado no Prontocárdio,
dentro de um quadro de muita
expectativa que sempre é gerada pelos
procedimentos pioneiros.
A equipe responsável pelo
procedimento era composta pelos
hemodinamicistas José Erirtônio
Façanha Barreto e Francisco Cláudio
C o u t o Fa l c ã o . O s e r v i ç o d e
hemodinâmica estava sob o comando
do Prof. José Nogueira Paes Jr.

José Erirtônio Façanha Barreto e Francisco Cláudio
Couto Falcão.

O procedimento foi exitoso, tendo
o stent Gianturco-Roubin I sido
implantado sem intercorrências. As
12:20 hs foi encaminhado para a
hemodinâmica e as 14:45 retornava
para a UTI.
Quando comparamos o protocolo
utilizado para prevenção de trombose
aguda daquela época com os atuais,
observamos que o temor de um evento
trombótico catastróﬁco nos empurrava
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para uma situação limiar de distúrbio
hemorrágico.
Fazia parte do protocolo o uso de
Dextran 40 pré e intra-procedimento.
Heparinização plena, Persantin
(dipiridamol) e aspirina nas primeiras
24hs. A partir do 2º dia, introduzíamos a warfarina e reduzíamos
gradativamente a infusão da heparina
até obtermos um TAP com INR
adequado.
Após tratamento de infecção
re s p i r a t ó r i a c o n s i d e r a d a c o m o
nosocomial, o paciente teve alta em 15
de setembro de 1995. Permaneceu em
acompanhamento no consultório até
10 de abril de 2007, quando passou a
ser cuidado por outro serviço de
cardiologia para o tratamento de
arritmias complexas.

Jornal da SBC / CE

Ao longo dos anos, a evolução
tecnológica dos stents mostrou um
desempenho muito superior do
stentPalmaz-Schatz(tubular), em
relação ao Gianturco-Roubin(“coil”),
ao tipo anel(ring) e aos autoexpansíveis. Hoje, todos stents coronários de
última geração são derivados da
concepção arquitetural do primeiro
stent tubular.
A presente comunicação tem como
objetivo comemorar os vinte e cinco
anos de utilização do stent no Ceará, e
reforçar a constatação que esta
“modalidade de tratamento da doença
coronária teve um impacto
incomensurávelna diminuição da sua
morbidade e mortalidade. A melhora
na qualidade de vida dos pacientes, e a
redução nos custos com a saúde dos

mesmos, tornaram os stents o
tratamento de primeira linha no
7
tratamento da aterosclerose ” .

1,2,6) Strategic Approaches in Coronary Intervention 2nd.Edition, p23. Stephen G Ellis, David Holmes Jr.
3) Stent Coronário – Aplicações clínicas,p19. Amanda G. M. R. Sousa, Rodolfo Staico, J.Eduardo M. R. Sousa.
4) The Cleveland Clinic Board Review 2nd. Edition,p701. Brian P. Grfﬁn, Samir R. Kapadia, Curtis M.
Rimmerman.
5) The History of Coronary Angioplasty,2017.Part II The Bare Metal Stent. PCRonline.Philippe Gaspard.
7) Pioneering Medical Devices- The Palmaz-Schatz Stent. ESC Congress News2018. Munich, Germany.
Interventional Cardiology: Richard Schatz.

CONGRESSO

75º Congresso Brasileiro de Cardiologia

Prezados cardiologistas,
Com uma edição extraordinária e
na versão digital, a Sociedade Brasileira
de Cardiologia assume o desaﬁo de
realizar o 75º Congresso Brasileiro de
Cardiologia, garantindo assim o
conforto e a segurança de todos.
A edição digital ocorrerá nos dias 20
a 22 de novembro e promete ser o
ponto de encontro dos cardiologistas,

como também dos especialistas de
outras áreas, oriundos das diversas
partes do país. Será um momento de
atualização cientíﬁca, proﬁssional e de
unidade de todos os proﬁssionais.
Serão, portanto, dias intensos de
discussões e apresentações. As
atividades do 75º Congresso na versão
digital serão ao vivo ou gravadas. As
apresentações ao vivo contemplarão

temas inovadores, os quais serão
ministrados por palestrantes nacionais
e internacionais de comprovada
expertise nosseus respectivos tópicos.
A programação cientíﬁca está
robusta e representativa do melhor da
cardiologia nacional e internacional.
Conta com Simpósios internacionais,
atividades de atualização nas diversas
áreas da cardiologia, participação dos
Departamentos da SBC, Highlights, as
principais Diretrizes e os mais
importantes estudos apresentados no
ano.
Fecharemos o ano de 2020 com o
melhor da cardiologia nacional e
internacional.
O sucesso do 75º Congresso
Brasileiro de Cardiologia depende da
participação e entusiasmo de todos.
Ana Lúcia de Sá Leitão Ramos
Presidente do 75º Congresso
Brasileiro de Cardiologia
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QUALIFICAÇÃO

Por João David de Souza Neto*

Sociedade Brasileira de Cardiologia promove
qualificação médica e a melhoria da prática clínica
A Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) atua há 77 anos
com o compromisso de expandir e
difundir o conhecimento na área da
cardiologia, congregando médicos e
proﬁssionais da saúde que tenham
interesse pela especialidade,
estimulando a pesquisa e divulgando
junto à sociedade civil os aspectos
epidemiológicos das doenças
cardiovasculares, sua prevenção e
tratamento.
Em consonância com a constante
evolução da medicina, frente às
necessidades, estabeleceu como
missão difundir o conhecimento
cientíﬁco, a ética, a integração
federativa, a inovação e promover o
desenvolvimento do cardiologista
para a realização de ações em prol da
saúde. A elaboração de diretrizes
sobre vários temas da especialidade
tem sido uma prioridade, balizando à
prática da cardiologia e contribuindo
com a implantação de políticas de
saúde no Brasil.
As ações da SBC coincidem com a
política sanitária vigente, como o
incentivo ao desenvolvimento da
assistência na atenção primária,
fundamental na prevenção de
doenças cardiovasculares,
responsáveis por mais de 30% das
mortes todos os anos no país; a
eﬁciência da gestão da saúde; e a
melhoria da qualidade na alocação de
recursos.
Promovendo o desenvolvimento e
a consolidação da cardiologia, sendo
referência na qualiﬁcação médica
para a difusão das melhores práticas
clínicas, a Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) oferece uma série
de serviços aos seus mais de 13 mil
associados.
Os últimos anos foram de muitos
desaﬁos e em 2020 eles se

Ofertando múltiplos
serviços, a entidade
reafirma o
compromisso de
unir e fortalecer
a cardiologia
brasileira
multiplicaram tornando-se muito
maiores. E a nova gestão da SBC –
2020/2021, tendo à frente Marcelo
Queiroga,assumiu o propósito de
fazer grandes mudanças em sua
estrutura e de enfrentar todos os
obstáculos.
Passados sete meses desta gestão,
podemos ressaltar mudanças
importantes que irão contribuir para
tornar a SBC e a cardiologia ainda
mais fortes.
Por intermédio do programa de
educação médica a distância de
qualidade, com foco na melhor
evidência disponível, estamos
promovendo, duas vezes por semana,
webinares temáticos, mantendo ativa
a agenda cientíﬁca da SBC por
entender ser importante, mesmo
diante da situação de emergência em
saúde pública imposta pela pandemia
de Covid-19, abordar temas de
relevância para a prática clínica do
cardiologista. Já foram realizados
mais 50 encontros on-line, que
também estão sendo realizados pelas
regionais da SBC por todo o país,
com um público cada vez maior.
Seguindo o compromisso de
sermos o canal de comunicação com
os associados e a comunidade médica,
renovamos o Portal Cardiol, com
ferramentas tecnológicas para facilitar
ao acesso, e o transformamos em uma

plataforma útil e necessária de
atualização cientíﬁca do cardiologista
brasileiro.
A ﬁm de facilitar o acesso às
evidências cientíﬁcas que embasam
decisões clínicas e protocolos, a SBC
disponibilizou aos seus associados o
acesso integral e gratuito à plataforma
Clinical Key. A ferramenta de
atualização cientíﬁca, disponível no
site portal.cardiol.br/clinicalkey, traz
o acesso a periódicos internacionais,
livro, revisões clínicas, vídeos de
procedimentos, material multimídia
para apresentações e calculadoras
clínicas, permitindo que os
proﬁssionais que estão na linha de
frente dos cuidados estejam
atualizados com as atuais demandas
do setor de saúde.
Continuamente atualizada, a
plataforma, que teve mais de 12 mil
acessos somente no seu primeiro mês,
conta com um mecanismo inteligente
de pesquisa que permite ﬁltrar os
resultados por tipo de fonte, de
estudo, por especialidade e por data.
O proﬁssional também pode escolher
se quer uma pesquisa ampla ou mais
especíﬁca.
Para difundir o conhecimento
cientíﬁco, buscamos a aproximação
com entidades internacionais, como
oAmerican College of Cardiology e a
Israel Heart Society, para possibilitar
o acesso aos conteúdos cientíﬁcos
internacionais, que beneﬁciem todos
os sócios, e a realização de eventos online, como 2º Simpósio Mulheres do
Coração, realizado em julho.
Inclusive, em alinhamento às
recomendações das associações
internacionalmente reconhecidas, a
SBC aprovou um novo regimento
interno para o Conselho de
Diretrizes, com novas regras que
minimizam o conﬂito de interesses.
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O caráter de entidade cientíﬁca
nacional conferido à SBC devido sua
forte presença no território nacional
com seus 13 departamentos, 10
sociedades estaduais, 26
regionais,propicia o planejamento e a
execução de diversos projetos em
benefício dos associados e da
cardiologia brasileira, tornando o
intercâmbio de informações técnicocientíﬁcas mais fácil, rápido e
atualizado. Nesta gestão, a
aproximação e a relação entre os
depar tamentos, as sociedades
estaduais e as regionais, por meio de
suas respectivas diretorias, têm se
intensiﬁcado para levar
conhecimento e informação relevante
a todo o país.
Ta m b é m p a r a p r o m o v e r a
educação médica continuada na
qualiﬁcação das equipes de saúde
dedicadas à atenção primária de
municípios brasileiros nos assuntos
relativos à prevenção das doenças
cardiovasculares, por meio de
abordagem multiproﬁssional e
utilização de plataforma digital de
ensino a distância, ﬁrmamos, por
intermédio do Fundo de
Aperfeiçoamento de Pesquisa em
Cardiologia (Funcor) da SBC, uma
parceria com o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems).
C h a m a d o d e Cu i d a n d o d o
Coração, o projeto com o Conasems
tem abrangência nacional, vigência
de três anos e vai levar os temas mais
importantes sobre doenças crônicas
não transmissíveis aos proﬁssionais de
45 mil equipes de saúde da família, de

40 mil unidades básicas de saúde
(UBS), distribuídas pelos 5.570
municípios brasileiros.
Em mais uma ação por meio do
Funcor, que é o responsável por
estimular o aprimoramento e a
pesquisa cientíﬁca etecnológica da
cardiologia, promover, junto ao
público, a divulgação dos aspectos
epidemiológicos das doenças
cardiovasculares, alertando-o para os
riscos a elas inerentes, e esclarecendoo quanto às possibilidades de sua
prevenção e tratamento, estamos
promovendo a ampliação e
nacionalização do programa SBC vai
à escola em cooperação com o
Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Educação.
Já implementado no estado de São
Paulo, o programa tem como
premissa a prevenção das doenças
cardiovasculares e promoção da saúde
em crianças e adolescentes, sobretudo
em relação à obesidade infantojuvenil, e é uma das prioridades desta
diretoria.
A SBC também lançou este ano
duas ferramentas digitais a ﬁm
auxiliar os portadores de doenças
cardiovasculares. O primeiro é o
Programa de Telecardiologia, uma
plataforma de telemedicina, que visa
facilitar o acesso e encurtar a distância
entre o médico e o paciente,
democratizar o acesso à saúde,
disponível por meio do portal da
entidade no link telecardiologia.
cardiol.br/, enquanto durar a
pandemia.
A outra é o Cardiômetro – uma
ferramenta gratuita de alerta on-line,

que periodicamente estima o número
de óbitos decorrentes de doenças
cardiovasculares no país –, em mais
uma iniciativa da SBCemdifundir o
conhecimento, representar e
promover o desenvolvimento do
cardiologista e realizar ações em prol
da saúde cardiovascular no país.
Esses dados são fundamentais para
elaboração de estratégias que resultem
em mais eﬁciência na prevenção
cardiovascular. Assim, o poder
público pode dimensionar
investimentos em saúde, além de
informar a população, de fonte
conﬁável, sobre o assunto.
Com o Cardiômetro, a SBC está
concorrendo ao Prêmio Euro –
Inovação na Saúde. Promovido pela
Eurofarma, a premiação tem como
objetivo reconhecer iniciativas
i n ova d o r a s q u e i m p a c t e m n a
melhoria da qualidade de vida e no
bem-estar dos brasileiros. Foram mais
1.650 iniciativas inscritas no prêmio,
das quais 105 se classiﬁcaram para a
segunda fase. O Cardiômetro ﬁgurou
entre os 11 ﬁnalistas. A votação foi
encerrada e está sendo veriﬁcada por
auditoria independente para
conhecermos o vencedor.
Com todas essas ações, a
cardiologia brasileira inaugura um
novo modelo de gestão capaz de
enfrentar os desaﬁos da sociedade
moderna e ofertar um canal
permanente de diálogo com os
associados e a sociedade em geral, um
substrato para transformações sem
precedentes. Assim, a SBC reaﬁrma o
compromisso de unir e fortalecer a
cardiologia brasileira.

*João David de Souza Neto é diretor de Relações com Estaduais e Regionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia/SBC
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