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70º Congresso Brasileiro de  
Cardiologia espera receber mais  

de 7 mil participantes

A solenidade de abertura do 70º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia, 
que ocorreu na noite da sexta-feira, 
18, reuniu congressistas, palestrantes 
e a Diretoria da SBC. “Estamos aqui 
no fim de um primeiro dia muito fe-
liz. Nos confraternizamos, com com-
preensão e união, para lutarmos con-
tra as doenças cardiológicas em um 
momento de muita dificuldade para 
o país e a sociedade”, afirmou o Dr. 
Angelo Amato V. de Paola, presidente 
da SBC, na solenidade de abertura. 

O primeiro congresso, em 1945, 
contou com cem participantes. 
“Nesta edição estamos com 7 mil 
inscritos, 21 salas de atividades e um 
público volante de 15 mil pessoas, 
demonstrando o crescimento ex-
traordinário”, destacou o presidente 
do 70º Congresso Brasileiro de Car-
diologia, José Carlos Moura Jorge. 

Voltada para as necessidades do 
cardiologista clínico, a programação 

científica resulta de muita dedicação 
e atenção para suprir as necessidades 
dos congressistas. “Contemplamos 
palestrantes de diferentes regiões 
deste país continental, mas sempre 
respeitando a expertise de cada um”, 

afirmou a diretora científica da SBC, 
Maria da Consolação V. Moreira. O 
evento tem mais de 515 palestrantes 
brasileiros e 31 internacionais. 

Simpósios, apresentação 
de casos clínicos, cursos 
e palestras estão entre 
as atividades especiais 
desenvolvidas pelos 
departamentos de 
especialidades. 

Brasil Prevent Atividades especiais
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Curitiba, 19.09.2015

A abertura ocorreu na noite de sexta-feira, 18

Esta é a primeira vez que 
o Brasil Prevent ocorre 
junto com o CBC. Do 
evento, será gerado um 
protocolo de intenções 
com medidas para redução 
das mortes por doenças 
cardiovasculares precoces. 
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Mensagem do  
Presidente da SBC

Angelo Amato V. de Paola 
Presidente da SBC 
depaola@cardiol.br

José Carlos Moura Jorge
Presidente do Congresso 
xxxxxxxx@cardiol.br

A excelência da organização e 
das instalações do 70º Congresso 
Brasileiro de Cardiologia e do VI Bra-
sil Prevent mostra o entusiasmo e a 
resposta rápida às propostas inova-
doras da SBC.

O Brasil Prevent foi incorporado 
no primeiro dia do congresso. Uma 
inovação para viabilizar economi-
camente a sua realização e criar si-
nergismo pela iniciativa empreen-
dedora dos Drs. Abdol Hakim Assef 
e Sérgio Montenegro, presidente e 
diretor científico, que incorporaram 
o VI Brasil Prevent de forma harmo-
nizada com o CBC.

Com o auditório 3 lotado, foram 
iniciadas as discussões sobre a reor-
ganização das medidas de Preven-
ção, exercitando a possibilidade de 
unificar estratégias utilizando cam-
panhas mais globais, com custo e 
efetividade monitoradas. A parce-
ria com a WHF proporcionou nesta 
sexta, 18, uma sessão dedicada à 
discussão de como implementar 
campanhas englobando tabagis-
mo, hipertensão e profilaxia cardio-
vascular secundária, se adequando 
completamente, não só ao balão 

de ensaio inovador da abordagem 
unificadora multidisciplinar e mul-
tidepartamental, mas também ao 
conceito de advocacia e cooperação 
governamental e internacional.

O lançamento do livro “Panora-
ma Atualizado da Mortalidade do 
Aparelho Circulatório do Brasil 2003-
2012”,  pelas Diretorias de Prevenção 
Cardiovascular (Dr. Carlos Maga-
lhães) e de Pesquisa (Dra Fernanda 
Colombo), mostra um cenário preo-
cupante de mortalidade, o que justi-
fica todo o empenho da Sociedade e 
suas instituições especializadas.

A continuidade do sucesso das 
atividades departamentais e a inser-
ção do Museu do Coração, coorde-
nado pelo Dr. Emilio Zilli, no mesmo 
espaço do Congresso, são provas do 
aperfeiçoamento zeloso e susten-
tado dos nossos organizadores que 
oferecerão ao cardiologista brasilei-
ro dias de intensa atividade científi-
ca, confraternização e satisfação, ge-
radores de confiança e entusiasmo 
para o enfrentamento das doenças 
cardiovasculares num cenário de 
importantes dificuldades políticas e 
econômicas do nosso país.

A presença maciça dos Cardiolo-
gistas em nosso Congresso, presidi-
do pelo Dr. José Carlos Moura Jorge, 
mostra o esforço dos colegas em se 
aperfeiçoar para exercer, da melhor 
forma possível, o lado técnico e hu-
mano da melhor Medicina – nossa 
nobre profissão. Essas atitudes são 
a garantia da superação de todas 
as dificuldades que vivemos e, prin-
cipalmente, de mais um congresso 
brilhante e inesquecível da SBC. 

Bom Congresso a todos.

Caros amigos, Cardiologistas:

CONFRATERNIZAÇÃO

70 ANOS DE CONGRESSO DA SBC
A VALORIZAÇÃO DO CARDIOLOGISTA

VOCÊ FAZ PARTE 
DESTA HISTÓRIA

Venha comemorar conosco esta data tão importante!
Retire o seu convite no estande localizado na 

Área Institucional, nos seguintes dias e horários:
18/09 – A partir das 12h

19/09 – Das 8h às 12h e a partir das 15h, 
até que se encerre a quantidade de convites.

Não haverá distribuição de convites no dia 19/09 no horário de 12h às 15h.

Haverá transfer dos Hotéis Oficiais a partir das 20h.

CONVITES LIMITADOS: SOMENTE 3000!
**DISTRIBUIÇÃO APENAS PARA CONGRESSISTAS PRESCRITORES**

Local: Espaço Torres (Novo Paraná Clube)

Av. Pres. Kenedy, 2377 – Água Verde, 

Curitiba – PR, 80610-010

Data: 19/09/2015

Início: 20h30

Atração Musical: Banda Cores

OPEN BAR

Auditório 01 (500)
(18970) Sessão Especial 
10:30-12:00 – O Racional da Escolha Inteligente em 
Cardiologia: Quando Menos é Mais
Moderador: Angelo Amato Vincenzo de Paola (SP)
Moderador: Leopoldo Soares Piegas (SP)

Auditório 06 (500)
(19102) Sessão Conjunta Internacional American Heart 
Association (AHA) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
10:30-12:00 – Insuficiência Cardíaca, Cardiomiopatia e 
Doenças do Pericárdio Manejo Contemporâneo da Doença 
Cardíaca Avançada
Moderador: Mark A. Creager (E.U.A)
Moderador: Maria da Consolação V. Moreira (MG)

Auditório 07 (320)
(19099) Sessão Conjunta Internacional Sociedade Europeia de 
Cardiologia (ESC) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
10:30-12:00 Arritmias, Valvopatias, Hipertensão Pulmonar, 
Doenças do Pericárdio Novas Diretrizes e Registros de 
Londres 2015
Moderador (Moderator): Jorge Eduardo Assef (SP)
Moderador (Moderator): Roberto Ferrari (Itália)

Auditório 18 (320)
(18965) Sessão Especial – Trials
10:30-12:00 O Que o Cardiologista Precisa Saber Sobre os 
Últimos Trials da Cardiologia
Moderador: Paulo César Brandão Veiga Jardim (GO)
Moderador: Paulo Roberto Ferreira Rossi (PR)

Auditório 21 (240)
(19080) Simpósio Aterosclerose
08:30-10:00 Novas Tendências na Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares: a Ciência Avança, mas a Controvérsia 
Continua
Moderador: Nelson Siqueira de Morais (GO)
Moderadora: Maria Cristina de Oliveira Izar (SP)
 

Cantinho do Coração - Presentes
Cantinho do coração, um pedacinho da SBC na sua casa!
Visite nossa loja e presenteie quem você ama!
Esperamos vocês na área Institucional do Congresso.

Programe-se

Confira dicas da programação de hoje do 70º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Para saber todas as atividades,  
acesse o site http://congresso.cardiol.br/70

Sociedade Brasileira
de C ardiologia

Presidente da SBC: Angelo Amato V. de Paola | Presidente do Congresso: José Carlos Moura Jorge | Diretor de 
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| Produção e Coordenação Editorial: SBC - Núcleo Interno de Publicações | Redação e Diagramação: Expressa 
Comunicação | Direção-Arte: SBC - Núcleo Interno de Design | Impressão: Gráfica Belton
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VI Brasil Prevent discute medidas de prevenção para 
reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares

Protocolo de intenções será apresentado ao final do evento 

O VI Brasil Prevent ocorre pela pri-
meira vez simultâneamente ao Con-
gresso Brasileiro de Cardiologia. O 
auditório lotado mostrou o interesse 
do público pelo assunto. “O Brasil Pre-
vent era o último evento científico da 
SBC do ano, mas resolvemos juntá-los 
para ampliar conceitos e agregar co-
nhecimento”, afirmou o presidente 
do VI Brasil Prevent, Dr. Abdol Hakim 
Assef. “É uma grata surpresa ver as 
palestras lotadas. Acertamos em unir 
os dois eventos e conseguimos atrair 
mais médicos, alertando sobre os pro-
blemas que temos na prevenção das 
mortes por doenças cardiovascula-
res”, comentou o diretor Científico do 
evento, Dr. Sérgio Tavares Montene-
gro. 

De acordo com o Dr. Assef, a ideia 
principal do Brasil Prevent é criar po-
líticas para reduzir a mortalidade por 
doenças cardiovasculares no país. “To-
dos nós sabemos quais são os prin-
cipais fatores de risco que levam às 
doenças cardiovasculares e o grande 
problema é implementar formas para 
corrigí-las, pois temos uma enorme 
dificuldade de estabelecer metas jun-
to a população para seu controle”, res-
saltou. “Quando conseguirmos cons-
cientizar a sociedade, teremos menos 
eventos cardiovasculares como o in-
farto do miocárdio, acidente vascular 
cerebral e uma redução grande de 
mortes”, considera. 

O tema principal discutido durante 
o primeiro dia do Brasil Prevent foi a 
intenção da Organização Mundial da 
Saúde e da World Heart Federation, 
parceiras do evento, de reduzir em 
25% o número de mortes prematuras 
por doença cardiovascular até 2025. 
“A OMS cobra as instituições para que 
criem medidas para atingir essa meta, 

mas é muito difícil implementar uma 
mesma norma para todos os países. É 
necessário criar ações individuais para 
cada local, afinal, o que é proposto, por 
exemplo, para os Estados Unidos dificil-
mente conseguirá ser implantado aqui 
no Brasil”, exemplifica. Outras socieda-
des também são parceiras do even-
to: a American College of Cardiology,  
American Heart Association, European 
Society of Cardiology e a Sociedad In-
teramericana de Cardiologia. “O Brasil 
Prevent desperta interesse das socieda-
des internacionais, nossas co irmãs, que 
também tem programas de prevenção 
e que fazem questão de participar do 
evento, pois nossa intenção é tentar re-
duzir, juntos, a mortalidade do mundo”, 
salienta Dr. Montenegro. “Discutiremos 
as experiências de cada sociedade e, 
ao final, iremos tirar um protocolo de 
intenções, que nada mais é do que as 
medidas que nós como sociedade cien-
tífica junto ao governo e população fa-
remos para implantar no Brasil”, revelou 
Dr. Hakim Assef. 

Durante a abertura oficial do VI 
Brasil Prevent, que contou com a pre-
sença do presidente da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, Dr. Angelo 
Amato V. de Paola, o Dr. Abdol Hakim 
Assef apresentou números alarman-
tes: no mundo, 17 milhões de pessoas 
morrem por doenças cardiovascula-
res. No Brasil o quadro não é diferente: 
cerca de 300 mil pessoas morrem por 
conta da doença. “Apesar de todos os 
conhecimentos adquiridos sobre fato-
res de risco e dos avanços alcançados 
na prevenção das doenças cardiovas-
culares nas últimas décadas, ela con-
tinua sendo uma ameaça global real, 
altamente letal e incapacitante. Para 
exemplificar: são quatro boeings 737-
800 lotados despencando dos céus 
todos os dias”, afirmou. “A doença car-
diovascular atinge todas as idades, et-

nias e classes sociais. As perspectivas 
para o futuro não são boas, caso nada 
seja feito. Em 2030, serão 23 milhões 
de mortes e, o pior: 80% são eventos 
cardíacos prematuros que podem ser 
prevenidos”, ressaltou.

Para quem deseja participar do VI 
Brasil Prevent, as palestras continuam 
hoje, no auditório 3. Será abordado, 
às 8h30, o tema “Políticas Públicas de 
Promoção da Saúde”, com modera-
ção do Drs. André Ribeiro Langowiski 
e Luiz Cesar Nazario Scala; às 10h30 
acontece a mesa-redonda “Perspec-
tivas em Prevenção Cardiovascular”, 
coordenada pelos Drs. Abrahão Afiu-
ne Neto e Odilon Gariglio Alvarenga 
de Freitas; às 15h serão debatidos os 
“Programas em Prevenção Cardiovas-
cular I”, com moderação dos Drs. João 
Gabbardo dos Reis e Claudio Pereira 
da Cunha; e às 17h ocorre a sessão 
final com a segunda parte dos pro-
gramas em prevenção cardiovascular, 
que tem como coordenadores os car-
diologistas Emilio Cesar Zilli e o dire-
tor científico do VI Brasil Prevent, Dr. 
Sérgio Tavares Montenegro. 

A segunda edição da obra que serve 
como base primordial para a Cardiolo-
gia Brasileira – “Livro-Texto da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia” – foi lançado 
na sexta-feira à tarde, na livraria do 70º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia, com 
a presença dos autores: Angelo Amato V. 
de Paola, presidente da SBC, Dra. Maria da 
Consolação Vieira Moreira, diretora Cien-
tífica da SBC e Sérgio Tavares Montene-
gro, vice-presidente da Sociedade (foto). 

Essa nova versão do livro revisou os 
conteúdos da primeira edição, publicada em 2011. “É uma obra muito especial e dife-
rente, pois foi feita com base em todos os departamentos científicos e grupos de estudo 
da SBC”, destacou o presidente. De acordo com Dr. Ângelo de Paola, os editores bus-
caram a interlocução entre os pares, para que a publicação tivesse um conteúdo com 
profundidade e acessível. “É o grande livro-texto da Cardiologia brasileira, realizado com 
o máximo de profundidade”, salientou a Dra. Maria da Consolação Moreira, que contou 
que a SBC pretende divulgar a obra para os países vizinhos da América do Sul. 

A amplitude de assuntos tratados é um dos maiores méritos do livro, acredita o 
Dr. Sérgio Montenegro. “Ele serve de apoio para todas as áreas da cardiologia”. 

Levantamento
Outro livro lançado na sexta-feira foi o “Panorama Atualizado da Mortalidade do 

Aparelho Circulatório no Brasil 2003-2012”, assinado pela diretora de pesquisa da SBC, 
Dra. Fernanda Marciano Consolin Colombo, e pelo diretor de promoção de saúde car-
diovascular da sociedade, Dr. Carlos Costa Magalhães. O livro foi apresentado ao público 
no Brasil Prevent, o evento de prevenção paralelo ao Congresso Brasileiro de Cardiolo-
gia. 

A pesquisa, uma espécie de “atlas do coração”, é um estudo epidemiológico ex-
tenso que teve como base os atestados de óbito de 10 anos no Brasil, e diagnosticou, 
com profundidade, a real situação da mortalidade cardiovascular no país. 

O livro servirá como um subsídio para a SBC, Ministério da Saúde e Secretarias 
de Saúde de Estados e Municípios para a formulação de políticas públicas de saúde 
cardiovascular.

“A doença cardiovascular 
atinge todas as idades, etnias e 
classes sociais. Em 2030, serão 
23 milhões de mortes e, o pior: 

80% são eventos cardíacos 
prematuros que podem ser 

prevenidos.”
Dr. Assef.

Autores lançam segunda edição da 
maior obra da Cardiologia brasileira

Congresso também divulgou o “atlas do coração”,  
que retrata a situação da mortalidade cardiovascular no país
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Diversidade de temas garante  
grande procura pelo evento

O 70º Congresso Brasileiro de Car-
diologia trouxe a Curitiba uma pro-
gramação científica irretocável. A afir-
mação é do presidente do congresso, 
Dr. José Moura Jorge, que também 
comemora a procura pelo evento. 
“Na última contagem estávamos com 
5.875 pré-inscritos. Esse é o segundo 
maior público na história do congres-
so”.  

Os números expressivos não pa-
ram por aí. Ao todo, são 515 palestran-

tes brasileiros e 31 de outros países 
como Estados Unidos e Canadá, além 
de pesquisadores da Europa e Améri-
ca do Sul. “A cada ano cresce o núme-
ro de participantes internacionais”. 

A programação foi definida ao 
longo dos últimos 12 meses a partir 
de um intenso trabalho de setores da 
SBC e da Comissão Executiva do Con-
gresso (Cecon). 

Dr. Moura Jorge destaca a diversi-
dade de temas oferecidos nas 21 salas 
com trabalhos simultâneos. “O con-
gressista pode escolher o que mais 
lhe interessa e montar seu próprio 
programa”. 

Para garantir ainda mais conforto 
e comodidade aos inscritos, existe a 
opção de baixar o aplicativo para ce-
lular desenvolvido pela área de Tec-
nologia da Informação da SBC e per-
sonalizar a programação de acordo 
com os interesses individuais. “Nesse 

caso, não é necessário manipular o 
programa oficial”. 

Destaques 
Esta edição do congresso contem-

pla fóruns e simpósio multidisciplinar 
em sua programação, abrangendo a 
Educação Física, Enfermagem, Nutrição 
e Psicologia. A intenção é unir as espe-
cialidades para avançar em resultados. 

A discussão sobre problemas car-
díacos na mulher também é um dos 
destaques da programação. O olhar 
diferenciado sobre a saúde feminina 
evolui cada vez mais em estudos desen-
volvidos na Europa. “Nas amostras para 
trabalhos científicos, a maior parte dos 
sujeitos são homens. Queremos incenti-
var a pesquisa da saúde da mulher”. 

Segundo o Dr. Moura Jorge, a ten-
dência é individualizar ainda mais a 
pesquisa para ter um perfil detalhado 
de diferentes grupos populacionais.

Ocorreu no dia 17, no Expo Uni-
med, em Curitiba, a prova teórica para 
o Título de Especialista em Cardiolo-
gia. O teste reúne médicos de todas 
as regiões do país que buscam se es-

Atividades especiais foram destaques no 
primeiro dia do Congresso 

Simpósios, palestras e estudos de caso foram organizados pelos departamentos especializados da SBC

No primeiro dia do Congresso várias atividades dos depar-
tamentos especializados da SBC atraíram um grande número 
de congressistas, que lotaram os auditórios para assistir às pa-
lestras, mesas-redondas e estudos de casos clínicos de profis-
sionais do Brasil e do mundo.

No Departamento de Cardiologia da Mulher (DCM), assun-
tos como infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens, 
fatores de risco cardiovasculares não-valorizados e doença 
cardiovascular na gestação foram debatidos. Choque cardio-
gênico e a mesa com o palestrante Christian Bermudez, dos 
Estados Unidos, foram algumas das atividades da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV). 

Últimas recomendações da aorta para clínicos, diagnóstico 
e tratamento de lesões mitrais e aórticas e cardiotoxicidade 
por quimioterápico centraram os debates do Departamento 
de Imagem Cardiovacular (DIC).

O Departamento de Cardiologia Clínica (DCC) abriu as ati-
vidades especiais abordando o papel da espiritualidade na 
doença cardiovascular – os especialistas discutiram a crença 
na doença e na cura, a influência do estresse, ansiedade e 
qualidade de vida e os prováveis benefícios da espiritualidade 
para doença cardiovascular.

O exercício físico como ferramenta indispensável à vida e 
particularidades do cardiopata na prática de atividades físicas 
envolveu diversos painelistas no Simpósio Internacional pro-
movido pelo Departamento de Ergometria, Exercício, Cardio-
logia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular (DERC). 

Formas de melhorar o controle da pressão arterial no pa-
ciente hipertenso foi o tema central de palestras do Departa-
mento de Hipertensão Arterial (DHA), que discutiu ainda no-

vas formas de imagem do coração e o acompanhamento da 
função cognitiva em casos de hipertensão.  

Já o Departamento de Fisiologia Cardiorespiratória  
(DFCVR) trouxe um curso de atualização em Fisiologia Car-
diovascular e Respiratória Aplicadas. A Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas (Sobrac) debateu diversos casos clínicos 
como prevenção de morte súbita cardíaca, prevenção em em-
bolia, entre outros. 

Diagnóstico clínico, tratamento farmacológico e trans-
plante cardíaco foram abordados pelo Departamento de Insu-
ficiência Cardíaca (DEIC). O Departamento de Cardiogeriatria 
(Decage) falou sobre o uso de novos anticoagulantes orais em 
octagenários.

Conferências internacionais fizeram parte da programação 
do Departamento de Arterosclerose (DA) – uma delas tratou 
da redução do colesterol LDL, com Evan Stein. Vitamina D e 
risco cardiovascular e dilemas na prevenção também integra-
ram o programa. 

Neste sábado, a programação geral tem início às 8h30. 

SBC realiza prova para Título de Especialista em Cardiologia

Congresso conta com mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais

Mais de 300 alunos de escolas da Grande Curitiba já visitaram a IV Exposição Itine-
rante do Museu do Coração, com o tema “Coração Cidadão”, que está inserida no 70º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia, que fica aberta ao público até o dia 21 de setembro, 
no Expotrade Convention Center. Os visitantes poderão conferir diversas informações e 
conteúdos lúdicos. Entre as atrações estão painéis que contam a história e simbologia do 
coração, cuidados que devem ser tomados para não sofrer de doenças cardiovasculares, 
aparelhos antigos doados pela Sociedade Paranaense de Cardiologia (SPC), óculos 3D 
que faz uma viagem dentro de uma artéria até chegar ao coração, e o TECA L – Treina-
mento de Emergências Cardiovasculares para Leigos. Antes do TECA L, é apresentado 
uma palestra que ensina quais são os primeiros socorros que devem ser tomados quan-
do observar uma pessoa sofrendo um ataque cardíaco na rua. Logo depois, os visitantes 
participam de uma simulação de massagem cardíaca em bonecos. Outra atividade lúdi-
ca é o jogo de tabuleiro da doença de Chagas, no qual um dos participantes se veste de 
barbeiro e os outros respondem perguntas sobre a doença. 

Centro de  
Treinamento  
da SBC
Aproveite a 
oportunidade  
para realizar o curso 
TECA A durante o 
Congresso.  
Veja nossa programação: 

Inscrições no local.  
O Centro de Treinamento da 
SBC está localizado na Área 
Institucional do Congresso.

IV Exposição Itinerante do Museu 
do Coração é aberta ao público

pecializar. O TEC contém 120 questões 
e mais 20 pontos de análise de currí-
culo. Para ser aprovado, o candidato 
deve acertar 98 questões.

De acordo com o coordenador da 
Comissão Julgadora de Títulos de Es-
pecialista em Cardiologia (CJTEC), Dr. 
Marcos José Gomes Magalhães, de 
Pernambuco, se inscreveram 1.147 
médicos e residentes, mas apenas 
1.008 estavam aptos a fazer a prova. 
“Temos 312 aprovados sem pendên-
cias e mais 138 que farão prova práti-
ca hoje, no auditório 2, às 17h. Quere-

mos parabenizar os aprovados que já 
estão aptos plenamente para exercer 
a Cardiologia e desejar boa sorte aos 
que irão realizar mais uma etapa”, sa-
lienta. 

O resultado da prova teórica já está 
disponível na área de credenciamento 
do congresso. Já os aprovados na pro-
va prática, que será realizada hoje, es-
tarão disponíveis no domingo, 20, no 
mesmo local.

 Para mais informações, acesse: 
http://educacao.cardiol.br/tecsbc/. 




