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Parceria fortalecida entre a SBC-BA e a Duke University 
com o V Simpósio Internacional 

Pelo quinto ano consecutivo o Simpósio Inter-
nacional atraiu grande público como atividade 

pré-congresso, no dia 10/05, no Bahia Othon Pala-
ce Hotel. “O Simpósio Internacional é uma grande 
oportunidade de termos colegas de cunho interna-
cional aqui na Bahia, 
trazendo discussões 
clínicas do que há de 
mais novo, de evidên-
cias científicas mais 
recentes e até do que 
está por vir na Cardio-
logia. Nós tivemos dis-
cussões interessantes 
de casos clínicos locais 
debatidos pelos convi-
dados internacionais 
e de casos clínicos da 
Duke que foram debati-
dos por nós. Essa é uma atividade interessante por 
permitir o intercâmbio de experiências, o que tem 
resultado em benefícios para o crescimento da Car-
diologia baiana, nesses últimos cinco anos.”, explica 
o Diretor Científico da SBC-BA Dr. Luiz Ritt.

Os convidados internacionais foram Dr. Renato Lo-
pes, um dos principais pesquisadores mundiais da 
Cardiologia, que conduz estudos na área de doen-
ça coronariana, dislipidemia, e principalmente na 
área de anticoagulação na fibrilação atrial, onde 
ele é um dos principais pesquisadores do assun-

to no mundo. Dr. Renato também é professor da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e da 
Universidade de Duke nos EUA. A outra convidada 
internacional foi a Dra. Kristin Newby também um 
grande expoente na cardiologia internacional. Dra. 

Newby é coordenado-
ra da Unidade Coro-
nária do Hospital da 
Duke University, e está 
ligada como autora ou 
coautora dos princi-
pais consensos ame-
ricanos relacionados 
à doença coronariana 
aguda. 

Dr. Renato Lopes ratifi-
ca a importância deste 
encontro para a disse-

minação do conhecimento científico em benefício 
da atuação clínica e o perfil agregador: “Desde a 
primeira versão do deste simpósio, fruto da cola-
boração entre a Duke University e a SBC-BA, tem 
sido extremamente proveitoso porque nós temos a 
colaboração das duas equipes de médicos da Bahia 
e dos EUA em elaborar um programa abordando 
tópicos importantes para os dois locais com a troca 
de experiências. A essência desse simpósio espelha 
o nosso perfil: o espírito colaborativo. A medicina 
como um todo, a pesquisa e a academia precisam 
de mais colaboração”.

A Cerimônia de Abertura acontecerá nesta quinta-feira, dia 11/05, às 10h30, na Sala Adriano Pondé com apresentações e homenagens em 
comemoração aos 70 anos da SBC-BA. Em seguida, às 11h30, será realizada a Conferência Magna: Como a biologia molecular e a genética 

podem ajudar ao cardiologista na sua prática clínica?, ministrada pela Dra. Kristin Newby e presidida por Dr. Nivaldo Filgueiras.

Participe dos Simpósios Satélites. 
Acompanhe a programação!
Quinta-feira (11/05)
• HSI - 12h10 13h50 | Sala Adriano Pondé
• NOVARTIS - 17h30 18h30 | Sala Adriano Pondé

Acontecerá pela segunda vez durante o Congres-
so de Cardiologia do Estado da Bahia a Programa-
ção Especial em Cardiologia Pediátrica. O Simpó-
sio de Cardiopediatria acontecerá, dia 12/05, das 
8h30 às 17h30, na Sala Marcos Araújo. Acompa-
nhe a programação!

11/05 - Sala Gerson Pinto
16h - 17h30
Sessão Especial: Roda Viva - Ciência e Espiritua-
lidade 
Entrevistados: André Luiz Peixinho / Adenauer 
Novaes
Entrevistadores: Nivaldo Filgueiras / Luis Cláudio 
Correia / Cláudio das Virgens / Sheldon Menezes

7h30 - 8h20 Café da Manhã - Conselho Consultivo 
(Sala SBC-BA)
7h30 - 8h20 Reunião da Cardiologia do Interior 
(Sala Jorge Torreão)

Agenda oficial 12/05 (sexta-feira)

O 29º Congresso de Cardiologia do Estado da 
Bahia destaca-se mais uma vez pelo grande nú-
mero de trabalhos científicos participantes. Fo-
ram 228 trabalhos enviados de vários estados 
brasileiros. A premiação será no sábado, dia 
13/05, na sala Adriano Pondé, após a discussão 
dos Casos Clínicos.
Visitação: 10 - 10h30 / 15h30 - 16h

Temas Livres

As apresentações dos temas livres orais aconte-
cerão dias 11 e 12/05, das 14h - 15h30, nas Salas 
Adriano Pondé, Gerson Pinto, Jorge Torreão. 

11 e 12/05
XXVI Simpósio de Enfermagem em Cardiologia
IX Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia
Simpósio Conjunto de Ed. Física e Nutrição em 
Cardiologia

Temas Livres Orais

Simpósios Multidisciplinares

Participe!

Programa-se!

Notícias do Congresso
Quinta-feira, 11 de Maio de 2017 - 1ª Edição

Dr. Renato Lopes Dra. Kristin Newby
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Os participantes do congresso poderão receber a 
vacina H1N1, num posto montado no mesanino, 
mesmo local em que acontecem os simpósios 
multidisciplinares. As vacinas estarão disponí-
veis somente no dia 12/05, das 9h às 16h, para 
os profissionais de saúde, e são contra indicadas 
para pessoas com alergia a ovo e que estão em 
uso de corticoide. Essa iniciativa contou com o 
apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da San-
ta Casa de Misericórdia - Multicentro Amaralina.

SBC-BA em parceria com 
Multicentro Adriano Pondé 
monta posto de vacinação 
no congresso

“A fundação da SBC-BA foi funda-
mental para o crescimento da nos-
sa especialidade. Fruto do esforço 
de todos, principalmente depois 
da retomada da sua organização 
na década de 70, verificou-se um 
crescimento uniforme, constante 
que resulta do que nós temos ago-
ra. 29 congressos que congregam 
todos os sócios sempre com muito 
interesse, tornando uma fonte im-
portante de conhecimento para o 
nosso cardiologista”

“Os 70 anos da SBC-BA é uma data 
marcante para a cardiologia baia-
na. A sociedade é uma estrutura 
muito importante para o cardiolo-
gista pela sua preocupação e com-
prometimento com a educação 
continuada. Durante esse tempo, 
a qualidade dos congressos tem 
sido crescente e isso é o que nos 
estimula a deixar as nossas ativida-
des para estar todos aqui todos os 
anos. Eu particularmente participei 
de todas as edições do Congresso 
Baiano de Cardiologia, desde a sua 
reestruturação”

Dr. Gilson Soares Feitosa
Ex-presidente da SBC-BA 1989-1991

Dr. Francisco Lauton
Vitória da Conquista/BA

Opinião


