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A Diretoria da SBC-BA (biênio 2016 – 2017)  
unida está muito satisfeita em apresentar o resumo 
das ações e dos progressos que tivemos nesta gestão.
Caros colegas,
Ao longo desses dois anos à frente da SBC-BA muitos foram os de-
safios, as conquistas e os aprendizados. Tivemos uma diretoria de-
dicada, imbuída em manter a nossa sociedade forte e em ascensão, 
tendo como bússola o Planejamento Estratégico - projeto que nos 
envolveu e nos fez despertar para uma visão mais profissional e em-
preendedora na estruturação dos eventos e das ações científicas.

Vivenciamos momentos marcantes para a cardiologia baiana com 
o incremento das parcerias já estabelecidas com a Duke University, 
através do Simpósio Internacional que está na 5ª edição e do IX e X 
International Symposium of Thrombosis and Anticoagulation (ISTA) 
que aconteceu em Salvador por dois anos consecutivos. Em 2018, 
teremos mais um memorável Simpósio Internacional SBC-BA / Duke, 
como atividade pré-congresso, contando com a participação do nos-
so colega e Sócio Honorário Prof. Dr. Renato Lopes.

Nossa atuação no interior do estado foi ampliada. A nossa sociedade 
já tinha as Jornadas de Feira de Santana, de Vitória da Conquista e 
de Ilhéus/Itabuna já consolidadas. Em 2017 tivemos a Jornada de 
Cardiologia do Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus, e da Costa do 
Descobrimento, em Porto Seguro. Tais eventos só foram possíveis 
graças ao empenho e parceria com os colegas locais. Meu profundo 
agradecimento aos cardiologistas Arthur Gonzalez e Mariana Can-
cela, por acreditarem neste sonho. Para 2018, temos programada a 
Jornada do Vale do São Francisco, em Juazeiro, no Norte do Estado.
A SBC-BA comemorou seus 75 anos de fundação com algumas ações 
direcionadas pela Diretoria de Comunicação com logomarca, selo, 
vídeo e book institucional. Ainda como ações da comunicação, fize-
mos uma mudança no formato layout e periodicidade do Jornal da 
SBC-BA, que passou a ser digital. No Jornal Notícias do Congresso 
houve mudança de formato e conteúdo, tornando-o mais atrativo 
do ponto de vista científico. Nossa sociedade passou a conquistar 
espaço nas redes sociais com uma fanpage dinâmica e interativa.

Agradeço e todos pela confiança e aos meus companheiros de dire-
toria pela parceria! Parafraseando o poeta Vinícius de Moraes: “Ami-
gos não se faz, reconhece-os”.

Que este novo ano que se inicia seja mais uma oportunidade de re-
começarmos um nova história com crescimento pessoal, profissional 
e espiritual.

Boas festas!
Um cordial abraço,

Queridos Colegas,
Ao assumir a diretoria científica em janeiro de 2016 já nos depara-
mos com um grande desafio: montar a grade científica do congresso 
Norte-Nordeste de Cardiologia que naquele ano seria sediado em 
Salvador, juntamente com o Congresso de Cardiologia do Estado da 
Bahia. A programação científica teve como tema central grandes di-
lemas em cardiologia. Foram cinco salas simultâneas, além dos sim-
pósios multidisciplinares.

A parceria com a Duke University foi mantida e realizamos o IV Sim-
pósio SBC-BA/Duke no pré-congresso, como tem sido de costume. 
Na grade do congresso algumas inovações: temas livres orais foram 
apresentados na abertura das mesas redondas, gerando mais opor-
tunidade de apresentação oral e maior visibilidade para a produção 
científica local. Foi priorizado um modelo de programação com base 
em casos clínicos e situações de consultório com foco nos dilemas 
do dia-a-dia do cardiologista clínico.

Uma grande novidade em 2016 foi trazer para Salvador o ISTA (In-
ternational Symposium in Thrombosis and Anticoagulation) em mais 
uma parceira da SBC-BA com a Duke University na pessoa do Prof. 
Renato Lopes. Este evento abrangeu não só o público de cardiolo-
gistas, mas também de outras especialidades como Neurologia, He-
matologia, Angiologia e Pneumologia. O público local teve oportu-
nidade de interagir com as principais referências internacionais no 
tema. O sucesso foi tamanho que o evento se repetiu em 2017 com 
público ainda maior.

Além das já consagradas jornadas do Sul, Sudoeste, Feira de Santana, 
foi realizado Simpósio em conjunto com o Colégio Brasileiro de Cirur-
giões - Regional Bahia, na cidade de Irecê. Foram ainda estimuladas 
as Sessões dos Departamentos em um modelo interdepartamental.
No congresso de cardiologia de 2017 buscamos manter o foco na 
prática clínica e na rotina do cardiologista tendo elencado o tema “A 
Cardiologia e sua relação com as demais especialidades”. Como ino-
vação foram incorporadas sessões com convidados e temas de espe-
cialidades afins que transcendem e se relacionam diretamente com 
a Cardiologia como Endocrinologia, Pneumologia, Terapia Intensiva, 
Neurologia. Mantida a parceria com a Duke University fizemos o V 
Simpósio SBC-BA/Duke com foco na discussão de casos clínicos.

O ano de 2017 foi marcado ainda pela realização do X ISTA e da ex-
pansão das jornadas pelo interior, além da Jornada do Sul (Ihéus-I-
tabuna), Sudoeste (Vitória da Conquista) foram realizas jornadas em 
Santo Antônio de Jesus e Porto Seguro.

Por fim, foram dois anos de muito trabalho, mas gratificantes por ver 
que ao final conseguimos expandir as fronteiras da SBC-BA no que 
tange um dos pilares da sua missão que é a de levar conhecimento 
científico de alta qualidade aos cardiologistas do nosso estado. 

Luiz Fonteneles Ritt
Diretoria Científica da SBC-BA 

Biênio 2016-2017

Nivaldo Filgueiras
Presidente da SBC-BA 

Biênio 2016-2017

Termino este biênio com a sensação de dever cumprido e a percep-
ção que os cardiologistas do nosso estado puderam 
se atualizar de forma plena com as atividades ofe-
recidas pela regional.

Estimados Sócios,
O ano de 2017 se encerra e temos a sensação de dever cumprido. 
Apesar de todas as dificuldades, foi possível viabilizar a execução de 
diversas atividades relacionadas às campanhas temáticas propostas 
pela SBC, bem como outras que esta Diretoria se propôs a apoiar nos 
últimos anos.

Faremos um breve resumo para informar a toda comunidade cardio-
lógica da Bahia a respeito destas atividades, bem como aproveitamos 
para convidar a todos a participarem das próximas no ano de 2018.

Em 31 de março, participamos do programa Bem Estar na Ação Glo-
bal - Arena Fonte Nova, com atendimento de cerca de 250 pacientes. 
Realizamos exames de ecocardiograma para 40 pacientes, que foram 
executados pelo Dr. Fábio Soares e sua equipe, além da participação 
de nutricionistas, estudantes de medicina vinculados a Ligas de Car-
diologia e além de médicos voluntários. Foram executados exames de 
glicemia, colesterol, aferição de pressão arterial, circunferência abdo-
minal e IMC, além de orientações pertinentes.

Tivemos intensa participação em entrevistas com diversos veículos de 
imprensa para abordar os temas relacionados ao Dia Mundial da Ati-
vidade Física, bem como o Dia Nacional de Prevenção e Combate a 
Hipertensão Arterial.

Em 19 de agosto, realizamos pelo 4º ano consecutivo, o Mutirão de 
Saúde no Lar Harmonia no Ambulatório Eurípedes Barsanulfo - AMEB, 
com foco maior no controle da Hipertensão Arterial, Diabetes e Co-
lesterol. Foram realizados cerca de 150 atendimentos, com o aten-
dimento multiprofissional, envolvendo nutricionistas, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos 
e estudantes de medicina. Contamos mais uma vez com o apoio do 
laboratório LPC que executou os exames de glicemia, colesterol total e 
frações, triglicérides, ureia e creatinina.

Em 27 de agosto, apoiamos o Dia Nacional de Reanimação Cardiopul-
monar, no Shopping Bela Vista. Evento este que é organizado pela LAE-
ME (Liga Acadêmica de Trauma e Emergências Médicas da UFBA) que 
capacitou cerca de 300 pessoas de todas as idades no treinamento 
de RCP.

Em setembro, realizamos palestra na sede da SEFAZ com o foco em 
Prevenção Cardiovascular e treinamento em RCP.

Em 14 de novembro, realizamos em parceria com a SOBRAC a ação: 
Coração na Batida Certa - com atendimentos realizados no Shopping 
Barra. Esta atividade contou com a participação de estudantes de me-
dicina, médicos e técnicos de enfermagem. Houve treinamento em 
RCP, orientações em relação ao reconhecimento do ritmo normal e os 
sinais de arritmias com boa participação da comunidade.

Em 2018 e 2019 manteremos o compromisso de atender sempre que 
possível as demandas da Sociedade, seja em relação às atividades pre-
vistas nas nossas campanhas temáticas, bem como na divulgação de 
conhecimento que possa permitir uma melhor saúde cardiovascular 
para nossa população. 

Agradeço a parceria com o Laboratório LPC, que sempre esteve sensí-
vel as nossas demandas. Agradeço o importante apoio de toda a Dire-
toria atual, o apoio dos Departamentos da Sociedade, em especial ao 
de Nutrição, a inestimável contribuição de nossas secretárias da SBC, 
Sra. Virgínia e Sra. Valéria, sem as quais não seria possível conduzir 
todo este trabalho e que tornam as ações desta Diretoria muito mais 
exequíveis pela agilidade e dedicação em suas atribuições.

Meu agradecimento a Sra. Cinthya, nossa jornalista, que realizou a co-
bertura de imprensa e divulgação da maioria das atividades citadas 
acima, contribuindo significativamente para o sucesso das mesmas. 
Aproveito para agradecer aos estudantes das ligas da LAEME, LACM, 
Liga Acadêmica de Clínica Médica da FTC, além de outros que se pron-
tificaram a participar destas atividades e contribuíram de forma es-
sencial. Deixo meu abraço a todos vocês e os convido a compartilhar 
conosco das próximas ações no ano de 2018.

Um excelente ano de 2018 para todos nós.

Estimadas e estimados,
Ao assumir a atual Diretoria tivemos como objetivo principal o ma-
nuseio responsável dos recursos financeiros da SBC-BA. Para cumprir 
este objetivo iniciamos o nosso trabalho reconhecendo os detalhes 
dos nossos recursos financeiros. Optamos por unificar nossos recur-
sos financeiros em uma única conta no intuito de diminuirmos nossas 
despesas bancárias. Também revisamos com os agentes financeiros 
os melhores produtos financeiros para otimizar nossas opções de in-
vestimento.

Buscamos assistência jurídica para refazer os contratos com nossos 
prestadores de serviços através de Pessoa Jurídica para blindar da me-
lhor forma possível a nossa Sociedade de possíveis ações trabalhistas.

Buscamos de perto os principais fornecedores de Serviço para renego-
ciar valores conseguimos reduzir os valores destes contratos e quando 
houve reajuste, foi abaixo da inflação. O resultado de todo este tra-
balho foi fechamento nossas contas no primeiro ano com Superavit.

Outra ação de extrema importância foram as ações para aumentar o 
número de associados adimplentes.

Desta forma, acreditamos que a gestão financeira 
foi exitosa e cumpriu sua meta definida no início da 
atual gestão.

Joberto Sena
Diretoria do Funcor SBC-BA 

Biênio 2016-2017

Emerson Porto
Diretoria Financeira da SBC-BA 

Biênio 2016-2017
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SBC-BA apresenta nova diretoria
A partir de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia  - Seção Bahia (SBC-BA) ficará sob  
o comando de uma nova diretoria, assim comporta:

Dr. Emerson Costa Porto
Presidente
- Superintendente Médico da Fundação Bahiana de Cardiologia
- MBA em Gestão e Direito da Saúde
- Coordenador da UTI e Unidade de Emergência da Fundação Bahiana de Cardiologia

Dr. Joberto Pinheiro Sena
Diretor do FUNCOR
- Diretor FUNCOR/SBC-BA desde 2014
- Cardiologista Intervencionista/Diarista da UTI Cardiovascular do Hospital Santa Izabel
- Especialista em Cardiologia pela SBC
- Especialista em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pela SBHCI
- Especialista em Terapia Intensiva pela AMIB

Dr. Luiz Eduardo Ritt
Vice-Presidente
- Professor Adjunto de Medicina e da Pós Graduação em Medicina e Saúde da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Publica
- Doutorado em Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo
- Residência em Cardiologia e Especialização em Ergometria e Reabilitação Cardíaca pelo Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)
- Coordenador, Pesquisa e Treinamento do Hospital Cardio Pulmonar 
- Diretor Administrativo do Instituto Procardíaco

Dr. Cláudio Marcelo Bitencourt das Virgens 
Diretor Administrativo
- Mestre em Medicina e Saúde Humana pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
- Coordenador do Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Cardiologia do Hospital Ana Nery 
da Sesab/UFBA e FAPEX
- Especialista em Cardiologia pela SBC
- Especialista em Terapia Intensiva pela AMIB
- Preceptor do Programa de Residência Médica em Cardiologia da Fundação Bahiana de Cardio-
logia 
- Médico Intensivista da UTI Geral do Hospital Universitário Professor Edgar Santos da UFBA, da 
Unidade Coronariana do Hospital Português e da Unidade Cardiovascular Intensiva do Hospital 
São Rafael

Nova Diretoria

Caros Colegas,
Tivemos direta participação nas negociações com planos de saúde 
(Bradesco/SulAmerica) e na revisão de contratos da SBC com presta-
dores de serviço como exposto pela Diretoria Administrativa.

Também atuamos paralelamente à Diretoria de Comunicação pro-
vendo suporte de mídia para as mais diversas ações de divulgações.

Sob nossa ação foram organizadas duas festas de encerramento do 
Congresso que esta gestão promoveu sempre mantendo foco na re-
dução de custos para tornar o Congresso superavi-
tário como desenhado no planejamento estratégico, 
mas sem ofuscar a possibilidade de congraçamento 
dos sócios.

Colegas,
Em 2016 tivemos o desafio de promover a melhor divulgação dos 
eventos, das notícias da SBC-BA e também gerar conteúdo de re-
levância para os veículos da Sociedade (site, o Jornal da SBC - BA e 
mídias sociais).

Sempre com intenção de tornar o Sócio ciente das ações executa-
das estabelecemos relacionamento intenso e construtivo com mí-
dia leiga impressa, falada e digital, repercutindo e refletindo para a 
sociedade informações sobre a saúde cardiovascular, além de dar 
visibilidade e legitimidade para a SBC-BA.

Participamos da cobertura pré e pós do Lançamento do Book Comer-
cial 2016 e 2017, da Campanha Coração na Batida Certa em 2016 e 
2017, do X e IX ISTA, da participação da SBC-BA no Bem Estar Global 
2016 e 2017 e além do Dia Mundial do Coração 2017.

Sobre o Jornal da SBC-BA este foi totalmente reformulado na sua 
linha editorial, no seu conteúdo e no layout, além de ser converti-

do para o formato 100% digital, pois no Planejamento Estratégico 
se definiu que deveríamos reduzir custos e tornar o conteúdo mais 
acessível em plataformas mais ágeis.

Foi elaborado um link no Site da SBC-BA com o conteúdo das aulas 
disponibilizadas pelos autores do IX e X ISTA e do 29º Congresso de 
Cardiologia do Estado da Bahia, permanecendo o conteúdo fixo e 
aberto para fins de educação continuada.

Ainda sobre o Congresso promovemos a mudança do foco do Jornal 
do Congresso com cobertura de temas relevantes e de importância 
prática com entrevistas sobre condutas médicas e cobrindo as prin-
cipais atividades do Congresso tornando-o mais relevante.

Reativamos e estruturamos a lista e-mail marketing para os sócios 
divulgando as informações sobre as ações, de exposição na mídia, 
sobre publicação do Jornal e sobre todos os eventos nos quais havia 
envolvimento da SBC- BA.

Contribuímos ativamente das ações de celebração dos 70 anos da 
SBC-BA na criação da marca, do Book Histórico, do vídeo institucio-
nal e do selo comemorativo. 

A interação nas redes sociais foi otimizada com a reestruturação da 
Fanpage no Facebook com geração de conteúdo de qualidade com 
finalidade de alavancar a marca da SBC-BA, além de usar como canal 
de comunicação com os sócios.

Um agradecimento especial deve ser feito à Jornalista Cinthya Bran-
dão que oferece assessoria em comunicação desde 2008, opera-
cionalizando toda a divulgação que a SBC-BA solicita no Jornal, no 
mail marketing, no Jornal do Congresso, na cober-
tura de todos os eventos e na intermediação com a  
Imprensa leiga.

Fábio Soares
Diretoria de Defesa Profissional da SBC - BA 

Biênio 2016-2017

Marcos Barojas
Diretoria de Comunicação da SBC-BA 

Biênio 2016-2017
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Nova DiretoriaNova Diretoria

Dr. Ricardo D’ Oliveira Vieira
Membro da Comissão Científica
- Membro do corpo clínico do Hospital e Clínica São Roque 
- Doutor em Cardiologia pela FMUSP 
- Especialista em Cardiologia pelo InCor-HC/FMUSP e SBC 
- Especialista em Terapia Intensiva pela AMIB 
- Especialista em Clínica Médica pelo HC/FMUSP e SBCM 

Dr. Rodrigo Morel Vieira de Melo
Membro da Comissão Científica
- Professor Adjunto de Medicina da Universidade Federal da Bahia
- Doutorado em Cardiologia no Instituto do Coração (Incor) da Faculdade de Medicina de  
São Paulo (FMUSP)

Dr. Alexsandro Alves Fagundes
Membro da Comissão Científica
- Especialista em estimulação cardíaca artificial
- Hospitais Português, Ana Nery, Cardiopulmonar e Aliança
- Diretor Administrativo da SBC-BA (2007-2008)
- Presidente do Departamento de Arritmias da SBC-BA (2009-2010)
- Editor do jornal da SOBRAC

Dr. Fábio Luís de Jesus Soares
Diretor de Comunicação
- Cardiologista / Ecocardiografista
- Mestre em Medicina Interna pela EBMSP
- Presidente DIC-BA

Dr. Gabriel Jucá Nunes
Diretor Financeiro
- Médico Cardiologista
- Formado pela Escola Bahiana de Medicina em 2005
- Residência em Cardiologia e Ecocardiografia no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)

Dr. Maurício Alves Barreto
Diretor de Qualidade Profissional
- Especialista em Cardiologia pela SBC 
- Preceptor do Ambulatório de Dislipidemias do Hospital Ana Nery
- Preceptor da Residência Médica
 da Fundação Bahiana de Cardiologia
- Coordenador da unidade de pós-operatório da Fundação Bahiana de Cardiologia

Dr. Gilson Soares Feitosa-Filho
Diretor Científico
- Professor da Graduação e da Pós-Graduação da Escola Bahiana de Medicina
- Professor das residências de Clinica Médica e de Cardiologia do Hospital Santa Izabel
- Professor da Residência de Cardiologia do Hospital Ana Nery
- Cardiologista do Hospital Aliança
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Filme: Assassinato no Expresso do Oriente (2017)
Sempre fui fã de Agatha Christie, e já li inúmeros livros dela (meus 

preferidos são os Cinco Porquinhos e o Caso dos Dez Negrinhos), 
imbatível na arte de criar tramas policiais muito bem urdidas, ricas 
em detalhes, que prendem a atenção do leitor do início ao fim e com 
dois dos melhores detetives da literatura policial, o belga Hercule 
Pirot e a Adorável Velhinha Miss Marple.

Infelizmente as tentativas de adaptação de suas obras para o cinema 
nunca fizeram jus ao texto original, e a grande exceção é Testemu-
nha de Acusação, de 1958, dirigida pelo grande Billy Bilder, e com 
um elenco excepcional: Charles Laughton, Marlene Dietrich, Tyrone 
Power e Elsa Lanchester.

A fórmula parecia imbatível: reunir um elenco all star e juntá-lo ao 
texto primoroso da mestra, mas as nuances das personagens, o mis-
tério presente em detalhes como pequenas frases ou na descrição 
perfeita de certos fatos quase nunca foram adequadamente capta-
dos pelos diretores ou roteiristas.

Filmes como Morte sobre o Nilo, dirigido por John Guillermin em 
1978, com atores do porte de Bette Davis, Maggie Smith, Angela 
Lansbury e Peter Ustinov, ou a Maldição do Espelho (1980), de Guy 
Hamilton, com Elizabeth Taylor, Rock Hudson e Kim Novak, não cor-
responderam às expectativas, e fracassaram na missão de agradar 
aos fãs da famosa escritora.

Em 1974, o grande Sidney Lumet (diretor dos ótimos Doze Homens 
e uma Sentença, Sérpico, Um Dia de Cão e Rede de Intrigas) obteve 
maior sucesso com sua adaptação de uma das tramas mais enge-
nhosas de Agatha, Assassinato no Expresso do Oriente, conseguindo 
reunir um elenco excepcional: Ingrid Bergman, Vanessa Redgrave, 
Lauren Bacall, Albert Finney, John Gielgud, Sean Connery, Wendy 
Hiller, Martim Balsam, Richard Widmark e a muito jovem e bela Jac-
queline Bisset. A história: várias pessoas estão fazendo uma viagem 
longa no luxuoso expresso do oriente, porém um terrível assassinato 
acontece a bordo e o detetive Hercule Poirot se voluntaria para ini-
ciar uma varredura no local, ouvindo testemunhas e possíveis sus-
peitos para descobrir o que de fato aconteceu.

O filme teve várias indicações ao Oscar, inclusive melhor ator para o 
inglês Albert Finney, ganhando o de melhor atriz coadjuvante para 

Ingrid Bergman. Mas, na verdade, Finney estava muito exagerado e 
caricato e Ingrid, embora sempre ótima, tinha muito pouco tempo 
em cena e merecia bem mais pela sua indicação posterior, no extra-
ordinário duelo com Liv Ullman em Sonata de Outuno, de 1978, do 
lendário Ingmar Bergman.

Recentemente estreou em nossos cinemas a versão mais nova de 
Assassinato..., dirigida pelo inglês Kenneth Branagh (Henrique V, 
Hamlet, Sete Dias com Marilyn), muito bem produzida (destaque 
para os figurinos de Alexandra Byrne e a trilha sonora de Patrick 
Doyle), também com um elenco estelar: o próprio Branagh, Michel-
le Pfeiffer, Judi Dench, Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe. 
Trata-se de uma boa diversão, que prende a atenção do espectador, 
com um final que é dos mais bem elaborados da autora, e que está 
fazendo sucesso de público nos EUA.

Uma quase sessentona e ainda muito bela Michelle Pfeiffer se des-
taca no elenco na pele de Mrs. Hubbard, que conta ainda com uma 
interpretação adequada e sinistra de Johnny Depp como o bandido 
Ratchett, com participações pequenas, mas marcantes, de grandes 
atores como Judi Dench (Princesa Dragomiroff), Olívia Colman (Hil-
degarde) e Derek Jacobi (Beddoes). Não me agradou Penélope Cruz, 
com a mesma cara de emburrada todo o tempo (E por que não me-
lhora seu sotaque? Poderia aprender com o marido, o ótimo Javier 
Bardem...). E Kenneth Branagh acerta na caracterização do detetive 
Poirot, mais contido, bem humorado, embora quem melhor tenha 
incorporado o detetive belga no cinema tenha sido Peter Ustinov 
(ganhador do Oscar de coadjuvante por Spartacus e Topkapi).

E reparem que no final do filme Poirot é chamado 
para resolver uma questão no Nilo – trata-se de uma 
dica para a próxima adaptação de Morte sobre o 
Nilo, a ser dirigida também por Branagh.

Para os fãs, resta esperar pra ver.

Dr. Marcus Dultra
Cardiologista

Vice-coordenador da Emergência do Hospital Português
Apaixonado por cinema

Crítica de Cinema

Dia Nacional de Prevenção das Arritmias 
Cardíacas e Morte Súbita
Salvador recebeu mais uma edição da Campanha Coração na 

Batida Certa que este ano teve como mote: “Não deixe o seu 
coração sair do ritmo”. Dezenas de homens e mulheres de diver-
sas idades participaram de ações educativas com palestras e trei-
namentos de manobras básicas de reanimação cardíaca e medida 
de pulso, no Shopping Barra, dia 14/11.

As atividades programadas foram de cunho educativo, servindo 
de alerta para a população leiga sobre prevenção, diagnóstico e 
tratamento das arritmias cardíacas. Alguns serviços de saúde fo-
ram oferecidos como medição de pressão e ecocardiograma com 
o apoio do Departamento de Arritmia da SBC-BA e o Departa-
mento de Enfermagem. Os trabalhos foram coordenados por Dra. 
Luciana Cunha, Dra. Thaís Nascimento, Dr. Alessandre Rabello e 
Dr. Joberto Sena – Diretor do FUNCOR SBC-BA.

Apesar de ser de conhecimento científico que as doenças car-

diovasculares ocupam um lugar de destaque entre as causas de 
morte total no país e no mundo, o Brasil carecia de dados segu-
ros sobre arritmias cardíacas e morte súbita. Neste sentido, em 
2007, a SOBRAC criou o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias 
Cardíacas e Morte Súbita, comemorado anualmente em 12 de 
Novembro, com a missão de divulgar e alertar a população leiga 
e profissional sobre os principais sintomas de uma arritmia car-
díaca, doença que acomete mais de 20 milhões de brasileiros e é 
responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos 
os anos.

Nesta data, a SOBRAC realiza a campanha Coração na Batida Cer-
ta, cujo objetivo é mobilizar profissionais médicos e da área da 
saúde para a captação de dados estatísticos/epidemiológicos, 
fundamentais para subsidiar órgãos competentes para a tomada 
de decisões que reduzam o impacto das doenças cardiovascula-
res e mortes no país.
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Homenagem

Uma morte precoce que comoveu e mobilizou a comuni-
dade médica baiana. Aos 49 anos, o cardiologista André 

Luís de Oliveira foi acometido de um mal súbito, durante um 
passeio para escalar o vulcão Láscar, no Deserto do Atacama, 
no Chile, em 13/11. Ele estava com a esposa, a cardiologista 
Dra. Patrícia Vieira, quando se sentiu mal na região de An-
tofagasta, localizada a cerca de 5 mil metros acima do mar.

André Luís Andrade de Oliveira nasceu em 18/03/1968, em 
Salvador. Graduou-se em Medicina pela Universidade Fe-
deral da Bahia, em 1991. Fez residência em Cardiologia no 
Hospital Santa Izabel. Dr. André Luís trabalhava no Hospital 
Santa Izabel, no Hospital Português e no Instituto Médico Le-
gal como Perito Médico Legal. Teve 2 filhos, um em 1992 e 
um em 2000 e era casado com Patrícia Vieira desde 1997.

 “André Oliveira foi meu residente e, logo após a conclu-
são da sua Residência Médica, trabalhou comigo na cardio-

logia clínica do HSI e depois na Unidade Coronariana. Era 
um médico dedicado aos seus pacientes e um colega ético 
e amigo. Dotado de uma delicada irreverência, era que-
rido por todos da equipe. A sua partida tão jovem, deixa 
uma lacuna, um sentimento de que ainda poderia ter des-
frutado um pouco mais do seu convívio. Nós, que nos últi-
mos anos, por força da correnteza do cotidiano do trabalho, 
nos víamos pouco. Mas, tudo tem um sentido e, às vezes, 
ele está além da nossa compreensão”, Dr. Paulo Barbosa.

“O falecimento súbito de Dr. André Oliveira deixou-nos de 
início estupefatos, quando nos lembrávamos de sua memória 
recente, como alguém que aos 49 anos transmitia ao meio 
com que convivia, com o propósito de ajudar os outros, uma 
sensação de jovialidade e disposição que ele acentuava quan-
do se jactava do seu gosto pela prática do exercício físico e de 
sua decisão de dirigir-se de casa ao trabalho, e vice-versa, de 
bicicleta, para abandonar ao máximo o uso passivo do carro. 

Essa mesma jovialidade e entrega que observávamos que ti-
nha no desempenho de suas tarefas como um residente de 
cardiologia do nosso Serviço de Cardiologia do Hospital Santa 
Izabel. Essa mesma energia com que se dedicava a solucio-
nar os problemas daqueles que em suas mãos confiava o seu 
tratamento nas Unidades de Tratamento Intensivo e nos am-
bulatórios em que trabalhou. Com o passar dos dias desde 
o nefasto evento, acomodada a comoção inicial, resta-nos a 
percepção de que embora relativamente curta, a vida do Dr. 
André esteve associada a uma intensa participação em várias 
dimensões de sua atitude de homem bom, o que o fará lem-
brado por tantos que usufruímos do seu convívio”, Dr. Gilson 
Feitosa.

“Conheci André Oliveira na minha residência no Hospital San-
ta IzabeI. Minha primeira cardioversão foi com ele, na UCO. 
Depois de muitos plantões juntos na UDT e rendendo ele na 
UCO do HSI. Estava sempre pronto pra resolver os problemas 

que aparecessem. Mas problema com ele virava problemi-
nha: ele não deixava as adversidades serem maiores do que 
ele. Testemunhei a cumplicidade dele com Elisa, filha dele 
com Patrícia, de tanto ouvir as histórias que contava dos fi-
lhos. E olha a vida levou que o nome de minha filha também  
fosse  Elisa. Quando o encontrava no Hospital Português fa-
lava: ‘De pai de Elisa para pai de Elisa, manda aí ...’. Aliás, 
tento ser um pai cúmplice da minha Elisa e de Luísa (a minha 
mais nova) da forma como ele era: o melhor possível . No 
dia do sepultamento dele falei para  Renata (minha esposa) 
que me espelhava nele e nem havia percebido. Agora, pen-
sando, constatei. Valeu André! E pulamos muito atrás do trio 
elétrico. Nós gostamos de carnaval. E ele estava feliz: estava 
viajando, com a mulher da vida dele, fazendo uma escalada 
após assistir o show do Cold Play e ainda comprou as passa-
gens baratas (ele adorava comprar passagem barata). Bem 
André, obrigado pelos ensinamentos. Que Deus te tenha”, Dr. 
Marcos Barojas.

Dr. André Luís Andrade de Oliveira
Uma vida abreviada...
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X ISTA mobiliza grande público em Salvador
A décima edição do X International Symposium of Thrombosis and 

Anticoagulation (ISTA) reuniu grande público nos dias 22 e 23 
de setembro, no Hotel Sheraton da Bahia. A iniciativa fruto Institu-
to Brasileiro de Pesquisa Clínica - Brazilian Clinical Research Institu-
te (BCRI) e Duke Clinical Research Institute (DCRI) e da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia – Seção Bahia aconteceu pelo segundo ano 
consecutivo na capital baiana. 

“É sempre uma grande oportunidade quando nós podemos recep-
cionar no Brasil, principalmente aqui na Bahia – nossa terra – even-
tos deste porte. O tema anticoagulação é extremamente abrangente 
e interessante, além disso, tem se modificado de forma muito rá-
pida. Conseguir ter esses temas todos atualizados é enriquecedor 
para a prática clínica. Receber o ISTA é algo importante para nós, isso 
demonstra o quanto o mundo e as pessoas que estão trabalhando 
na ponta desses assuntos têm dado interesse ao que realizado aqui 
na região. O ISTA é um evento científico produtivo, os temas foram 
trabalhados de forma bem completa, as novidades sendo muito bem 
apresentadas”, ressalta Dr. Cleto Sauer Júnior, médico cardiologista e 
sócio da SBC-BA que reside em Santo Antônio de Jesus, Bahia.

O ISTA reuniu profissionais de diversas outras especialidades como 
Neurologia, Pneumologia, Oncologia, Geriatria, Clínica Médica, Me-
dicina Intensiva, Hematologia, acadêmicos e residentes, além de 
profissionais da Enfermagem, Nutrição.

“Um encontro como ISTA é de suma importância na nossa atuação. 

Na terapia intensiva atendemos muitos pacientes com diagnóstico 
de sangramento e que estão em uso de angioplastia, stent e antico-
agulantes orais. Então é importante que tenhamos acesso a essas 
informações para termos mais domínio no tratamento desses pa-
cientes. O mais interessante é que estamos vendo com esses estu-
dos que existem meios de maior controle do sangramento, porque 
nossos pacientes precisam de profilaxia pra efeito antitrombótico 
para não induzir tromboembolismo venoso e pulmonar”, afirma Dr. 
Alex Pimenta, médico hematologista.

“O simpósio acaba sendo uma oportunidade de ouvirmos subespe-
cialistas – pessoas que lidam na prática com casos menos comuns, 
que participam principalmente dos grandes trabalhos, e decidem 
nessa área. Então é a chance de interagirmos de perto com pessoas 
que têm opiniões muito relevantes e com a chance de mostrarmos 
nossa experiência também, mostrar seu caso clínico e ouvir opini-
ões. Essa é uma chance ímpar na prática de interagirmos com quem 
tem um conhecimento bem avançado em relação a nós na prática 
geral”, Dr. André Ricardo Estrela, médico intensivista.

“Os farmacêuticos trabalham em ligação direta com a clínica médica 
e este momento traz uma contribuição imensa porque além de ter-
mos acesso às novidades sobre anticoagulação, teremos discussões 
mais efetivas com as equipes a partir de agora. Nós gostaríamos que 
outros colegas desfrutassem de momentos como este que contri-
buem muito na nossa atuação”, Joseci Garrido, farmacêutica do Hos-
pital Português.

Diretoria da SBC-BA apresenta calendário de even-
tos 2018 e lança 30º Congresso de Cardiologia do 
Estado da Bahia
Diretores da SBC-BA reuniram-se com representantes da indústria 

farmacêutica e de equipamentos para o lançamento do Calen-
dário de Eventos 2018, em 26/10, num café da manhã na sede da 
ABM, em Ondina. Na oportunidade os parceiros tiveram acesso não 
somente à programação dos eventos, como também aos valores 
para planejar, juntos às empresas, as cotas de patrocínio. Esse é um 
modelo de sucesso em que a SBC-BA estabelece um contato maior 
com todos aqueles que contribuem para o sucesso dos encontros da 
cardiologia no Estado. 

Membros da nova diretoria eleita estiveram presentes: o Presidente 
Dr. Emerson Porto, o Vice-presidente, Dr. Luiz Ritt, o Diretor Cien-
tifico, Dr. Gilson Feitosa-Filho, o Diretor de Comunicação, Dr. Fábio 
Soares, o Diretor Financeiro, Dr. Gabriel Jucá e o Diretor do FUNCOR, 
Dr. Joberto Sena.

Dr. Nivaldo Filgueiras, presidente da SBC-BA 2016/2017, falou sobre 
o crescimento do congresso baiano que a cada ano destaca-se em 
qualidade de número de participantes. A 30ª edição do evento será 
de 9 a 12 de maio, no Bahia Othon Palace Hotel com a confirmação 
da 6º Simpósio Internacional SBC-BA/Duke University.

Dr. Emerson Porto anunciou a aquisição de um aplicativo compatí-
vel com diversas plataformas operacionais onde será possível acesso 
dinâmico à programação dos eventos, fazendo otimização de custos 
com impressões e apresentou o book com as cotas de patrocínio. Dr. 
Gilson Filho reiterou a importância do congresso baiano de cardiolo-
gia no cenário nacional de eventos da especialidade, e Dr. Maurício 
Nunes, membro do Conselho Consultivo, reafirmou a importância da 
parceria com a indústria, tratando-se de uma relação de benefícios 
mútuos.



Um país de contrastes!
descanso e chá de coca (já ofertados pelos hotéis locais no check 
in) para aliviar os sintomas que são: náuseas, tontura, cefaleia, falta 
de ar, etc e que dependem de pessoa para pessoa, nunca é igual, 
varia demais, principalmente em intensidade. Algumas pessoas não 
sentem absolutamente nada e outras sentem tudo! Eu, por exemplo, 
na 1ª vez tive uma cefaleia de matar, já na 2ª vez só tive falta de ar 
quando caminhava pelas ruas. Mas nada que atrapalhe a viagem e 
se restringe ao 1º dia.
 
Cusco é uma linda cidade, repleta de ruelas e becos de pedra. É Pa-
trimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Encontramos ho-
téis, bares, restaurantes, mercados de artesanatos, museus, igrejas 
e muitos sítios arqueológicos nos seus arredores, sendo o de Sac-
sayhuaman um dos mais importantes.

No centro de Cusco, na Plaza de Armas, encontramos várias lojas 
onde compramos o boleto que dá acesso aos mais importantes pon-
tos turísticos da cidade e arredores.  

Alugamos um carro com guia e partimos de Cusco para o Vale Sa-
grado dos Incas que é composto por várias cidades e seus sítios 
arqueológicos, entre elas: Pisac, Chinchero (a mais alta: 3.762m de 
altitude), Ollantaytambo,  as ruínas de Moray, as salineras de Maras 
e Urubamba (nome do mais importante rio da região). É uma viagem 
maravilhosa por esse vale realmente sagrado onde a presença do 
guia é indispensável. 

Em Ollantaytambo pegamos o trem e fomos dormir em Aguas Ca-
lientes, nosso ponto de partida para Machu Picchu - o ponto alto des-
sa viagem. Entre Aguas Calientes e Machu Picchu faz-se o transporte 
em micro-ônibus (único automóvel permitido naquela estrada) e 
leva cerca de 20minutos. 

Compramos o bilhete para entrar na cidade sagrada dos Incas às 6h, 
ainda escuro, na primeira turma para subir a Huayna Picchu (monta-
nha que fica por trás da cidadela e que faz parte da paisagem clássica 
de M. Picchu), uma experiência imperdível!  

Machu Picchu - descoberta em 1911 pela expedição do arqueólogo 
americano Hiram Bingham, declarada Patrimônio Mundial da Huma-
nidade pela Unesco e uma das sete maravilhas do mundo moderno 
- fica a 2.400m de altitude (mais baixa que Cusco) é indescritível a 
energia que possui o lugar, só indo para sentir, perceber, usufruir e 
conhecer a rica história desse povo. 

Ao final dessa “expedição” pelo Vale Sagrado dos Incas, retornamos 
para aproveitar um pouco mais da linda e interessante Cusco. E aí 
só brindando esse momento com uma Cusquenha (deliciosa cerveja 
peruana) para ficar ainda mais saboroso!

O Peru é um destino completamente diferente dos outros. Já fui duas 
vezes e pretendo ir, pelo menos, mais uma vez. Tenho ainda muito 
a conhecer por lá (Lago Titicaca, as linhas de Nazca, as praias…). No 
Peru mergulhamos no passado, usufruindo do presente, viajamos 
nos contrastes, nas cores, nos sabores, nas danças, nos trajes colori-
dos, viajamos na história de um povo! Ah! E não se esqueçam de pe-
dir licença ao pisar naquele solo sagrado. A quem? A natureza e aos 
antepassados Incas. Eles irão proteger toda a sua viagem, acreditem!
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Peru
Apertem os cintos que vamos decolar para fortes e saborosas 

emoções. O Peru é assim: um país de contrastes entre o antigo 
e o moderno, entre o mar e as montanhas, entre a pobreza e a ri-
queza. Um mergulho na mais forte tradição indígena, mas também 
nos costumes dos seus conquistadores espanhóis. Uma mistura de 
culturas que deixou em seu vasto território uma grande riqueza em 
história, com muita dança, música, roupas coloridas, um artesanato 
maravilhoso (se preparem para gastar os soles (moeda local) - pa-
guei excesso de bagagem, mas valeu a pena!) e principalmente a 
sua culinária tornou-se uma das melhores do mundo por possuir 
uma grande variedade de batatas, milhos, tomates, pescados e pi-
mentas.

A capital, Lima, tem encantadora arquitetura colonial. Banhada pelo 
Oceano Pacífico (paraíso dos surfistas) é uma cidade muito agradá-
vel e possui um rico cenário gastronômico, com restaurantes mara-
vilhosos e para todos os bolsos. Só de lembrar daquele “cebiche” 
eu já estou com água na boca!!! E acompanhado de um Pisco Sauer 
então... O Pisco Sauer é um drink típico, a base de Pisco (um destila-
do de uvas, até hoje disputado entre Peru e Chile a sua origem), mas 
vá devagar que o danado pega você fácil.

O táxi é o transporte mais prático para circular pela cidade, mas 
fique atento: eles não são equipados com taxímetros, então é me-
lhor chegar a um acordo sobre o valor da corrida antes de iniciar a 
viagem.
Principais bairros de Lima:  Miraflores é um dos bairros mais ba-
dalados, lá encontramos o Shopping Lacromar, de uma arquitetura 
ímpar, a céu aberto, encravado em uma falésia e debruçado sobre 
o Oceano Pacífico.  A Huaca Pucllana, que é um sítio arqueológico e 
que abriga um palco de shows, um museu e um restaurante. Parque 
Kennedy, Parque do Amor, vários hotéis, restaurantes, bares e cas-
sinos. E para dar um pouco de adrenalina a esse passeio podemos 
sobrevoar todo esse espetáculo a bordo de um parapente. Imperdí-
vel para os amantes de aventuras como eu!

Barranco é o bairro da boemia e das artes, com vários bares e res-
taurantes. Mas não deixe de atravessar a Ponte dos Suspiros e fazer 
seu pedido. Muito cuidado com o que vai pedir, viu? Reza a lenda 
que costuma se realizar.  Então, boa sorte!! !

San Izidro é outro bairro, além de residencial, também encontramos 
escritórios, hotéis e restaurantes.

O Circuito das Águas é atração noturna no Parque de la Reserva, um 
espetáculo de  luzes e sons. Simplesmente espetacular!

Na Plaza de Armas ou Plaza Mayor, centro de Lima, encontramos a 
Catedral que já foi reconstruída diversas vezes devido aos terremo-
tos que assolaram o país.  E também o Palácio do Governo, onde 
podemos assistir a troca da guarda que acontece diariamente as 
11h45.

Partindo de Lima, mais ou menos 1hora de voo chegamos a Cusco, 
que se localiza a 3.399 metros acima do nível do mar, por isso todo 
cuidado nesse primeiro momento por causa do “mal da altitude” 
(Mal de Soroche), comidas leves, nada de bebida alcóolica, 

:

Dra. Maria Cristina Azevedo
Cardiologista por vocação e viajante de coração



Ano XVII • Número 51 • www.sbc-ba.org.br 16

SBC-BA realiza I Jornada de Cardiologia da Costa do 
Descobrimento

Porto Seguro sediou nos dias 24 e 25/11 a 1ª edição da Jornada de 
Cardiologia da Costa do Descobrimento, um evento memorável 

para a região. “Um marco para a especialidade com capacidade de 
crescimento nos próximos anos. Uma oportunidade de atualização, 
abordando os principais trabalhos científicos, logo após o congres-
so da American Heart Association”, afirma Dr. Nivaldo Filgueiras. 
 
A iniciativa faz parte de um dos projetos de ampliação das ati-
vidades científicas da SBC-BA pelo interior do estado e reuniu 
120 participantes, sendo 40 médicos. “Numa região com poucos 

recursos, mas com a esperança de receber um serviço de Car-
diologia de alta complexidade, a jornada impulsiona o cresci-
mento científico local, possibilitando a educação continuada dos 
nossos colegas da região do extremo sul do estado”, comemo-
ra Dra. Mariana Cancela, uma das organizadoras do encontro. 
 
O local de grandes atrativos turísticos viabiliza encontros desta natu-
reza por ser uma alternativa de conciliar momentos de lazer e estu-
dos. A segunda edição da jornada está garantida em 23 de novembro 
de 2018.

Dezembro de 2017


