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Socesp 40 Anos

Apresentação
Quarenta anos no coração de São Paulo

A

Medicina, assim como muitas outras áreas do conhecimento humano, evolui sob a
pressão das crises e no compasso dos avanços socioeconômicos. Eu diria que os maiores
saltos dados até hoje pela ciência médica no caminho de seu desenvolvimento foram,
de fato, guiados pelas dificuldades a serem vencidas. Assim é com a Cardiologia,
que vem obtendo grandes progressos desde, pelo menos, a segunda metade do século XX. Essa
especialidade médica parte de um plano histórico, desenhado por uma trajetória de superações,
de fortalecimento e de crescimento.
As páginas deste livro contam um pouco dessa evolução, as primeiras cirurgias, o advento
do transplante, as novas tecnologias, bem como os grandes avanços nas áreas de diagnósticos
e de tratamento. E elas descrevem, nesse contexto, o surgimento da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo que, há 40 anos, faz parte dessa história, acompanhando-a de perto,
bem no centro de onde partem os grandes movimentos de progresso científico, o Estado de São
Paulo. Não é equivocado afirmar que a SOCESP nasceu do objetivo de atender às necessidades
dos profissionais de nosso Estado e, por consequência, dos próprios paulistas.
E o que é exatamente uma Sociedade como a nossa? É um núcleo que busca a união dos
cardiologistas para gerar conhecimento, compartilhar experiências e criar mecanismos que
possibilitem o “pensar comum”, de dentro e de fora da academia. Um centro que coloca
esses profissionais unidos no combate à doença cardiovascular, e que, sobretudo, viabiliza
a educação médica.
Mais do que revelar quem é a nossa Sociedade de Cardiologia, o que vejo como o mais
interessante neste livro de memórias é a possibilidade de responder às seguintes perguntas:
qual foi, nesses 40 anos, o papel da SOCESP, a partir de sua fundação até os dias atuais?
E o que isso representa para a população paulista e para quem vive nas demais unidades da
Federação? Este livro pretende responder a essas questões revelando o que foi empreendido,
construído, realizado e consolidado em nome dos profissionais cardiologistas, assim como dos
clínicos gerais, dos hospitais e de todos os profissionais que assistem àqueles com enfermidades
cardiovasculares ou simplesmente fazem algo muito precioso, a prevenção. Enfim, todos os
atores que, de modo incansável, lutam pela melhoria da saúde dos brasileiros.
Uma das mais expressivas contribuições da SOCESP é, sem dúvida, seu congresso anual,
que começou como uma simples jornada, que visava ao intercâmbio de conhecimentos, e hoje
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é um proeminente evento, que reúne um público qualificado de mais de oito mil pessoas. Ao
longo dos anos somaram-se as publicações, os programas de educação continuada, as pesquisas
científicas e as abrangentes ações de prevenção e tratamento realizadas em parceria com o
poder público e a iniciativa privada.
A SOCESP nasceu em São Paulo, estado que sempre teve pujança na prática da Cardiologia,
e alcançou destaque em território nacional e internacional. Sem demérito aos brilhantes
profissionais de outros Estados, podemos afirmar que foi em terras paulistas que vimos ascender
profissionalmente parte representativa dos cardiologistas, dos serviços, das técnicas e do suporte
clínico em torno do combate às doenças cardiovasculares. Esse conjunto de elementos acabou
se desenvolvendo, em várias circunstâncias, de maneira proeminente no Estado de São Paulo
desde os anos 1960, quando o professor Euryclídes de Jesus Zerbini fez o primeiro transplante
cardíaco, em 1968, apoiado por uma brilhante equipe profissional que possibilitou o sucesso
de tal procedimento.
Aqui também se desenvolveram as grandes escolas de pós-graduação, que são responsáveis por
expressiva parte da produção científica na área. Também aqui foram construídos importantes
hospitais de Cardiologia, públicos e privados, que são representativos daquilo que há de melhor
no tratamento das doenças cardiovasculares. A SOCESP tem suas origens nesse ambiente, em
especial nas reuniões dos mais importantes professores, que não apenas foram os responsáveis
por sua fundação, como também apostaram que ela poderia ser cada vez mais representativa
em sua missão de contribuir com a redução da mortalidade cardiovascular – seu principal mote.
Portanto, a SOCESP foi uma semente plantada em terreno extremamente fértil, e seus frutos
preencheram uma lacuna das necessidades da Cardiologia no Estado de São Paulo, ao passar
a representar os especialistas, agregando-os e, depois, colocando em prática ações de educação
e reciclagem. E esse movimento foi muito além da capital.
Ao longo das últimas décadas, partindo dos grandes hospitais universitários da cidade de São
Paulo depois de receberem treinamento, muitos cardiologistas seguiram para diversas regiões
do Estado, onde fundaram novos serviços, criaram novas faculdades e contribuíram com esse
processo histórico do desenvolvimento da Cardiologia no interior. Assim, em todo o Estado, a
especialidade ganhou pujança, independência e lastro. A SOCESP entendeu que era preciso
levar programas educativos onde quer que esses profissionais estivessem. Isso foi concretizado
por meio de suas Regionais, que permitem abranger os mais de 600 municípios do Estado.
Hoje, mais da metade dos nossos sócios, assim como mais de 50% dos participantes de nosso
congresso anual, são de fora da cidade de São Paulo, o que demonstra a pujança e a importância
do interior do Estado na construção e no crescimento da SOCESP.
8
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Ao longo de quatro décadas, a Sociedade vem adotando uma série de ações para atender
também os clínicos, que são aqueles que, em um primeiro momento, atuam no tratamento
das doenças cardiovasculares. Ampliamos também nosso espectro de atuação por meio de
projetos em parceria com o Governo do Estado, até porque o Sistema Único de Saúde (SUS)
emprega mais de 80% dos médicos paulistas. Hoje, mantemos acordos de cooperação na área
de Cardiologia com as secretarias municipais e a secretaria estadual de Saúde.
Acredito que, quando ampliou seu escopo para além da Cardiologia, a SOCESP atingiu
um importante ponto de virada. Esse trabalho envolve programas de educação continuada
presenciais e a distância, reuniões, seminários e demais atividades voltadas aos médicos que
atuam na atenção primária, nas Unidades Básicas da Saúde, em torno de temas de seu interesse,
como hipertensão, tabagismo, colesterol alto e insuficiência cardíaca. Desse conjunto de ações,
destaco o Projeto Infarto, que, recentemente, se propôs a identificar as regiões do Estado com
maior taxa de mortalidade relacionadas a esse fator. Em parceria com os municípios e com as
diretorias regionais de saúde, a equipe da SOCESP vem trabalhando para qualificar todos os
profissionais, educar e treinar não apenas o Cardiologista, mas também o emergencista, que
está na Unidade de Pronto Atendimento, para que ele seja capaz de reconhecer os sintomas
do infarto, assim como de outras doenças cardiovasculares agudas, e de tomar as medidas
necessárias para iniciar o tratamento.
Quando foi criada, a SOCESP precisava dar respostas à Cardiologia do Estado de São Paulo
sobre aquilo que era produzido em termos científicos. Tinha, ainda, a responsabilidade de, ao
agregar os cardiologistas, representá-los e oferecer a esses profissionais programas de educação
médica para que eles pudessem se atualizar. Nossa Sociedade foi criada em um modelo com o
objetivo de buscar, por meio da educação, a melhor qualidade da assistência cardiovascular no
Estado de São Paulo. Indo além do que foi definido como sua missão, hoje e nos próximos anos
a SOCESP pretende estar cada vez mais próxima da população. Em outras palavras, o nosso
grande objetivo é que a SOCESP possa, cada vez mais, cumprir o seu
papel perante a sociedade provendo mecanismos de prevenção, de
educação, de diagnósticos e de tratamento do mais frequente e temível
dos problemas de saúde, que é a doença cardiovascular.

José Francisco Kerr Saraiva
Presidente da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo - Biênio 2018/2019
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A origem de uma jornada

N

os dias de hoje, cardiologistas e pacientes têm disponíveis os mais
avançados recursos para prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças
cardiovasculares. No entanto, no período que vai até o início do século
XX a ideia de tratar doenças cardíacas era considerada fora de qualquer
limite, fosse ele ético ou técnico.
Em 1891, Henry C. Dalton, em Missouri, Estados Unidos, foi o primeiro cirurgião a
reparar uma ferida pericárdica em um ser humano. Sucesso semelhante foi alcançado
por Daniel Hale Williams, em Chicago, Estados Unidos, em 1893. Em 1906, Ludwig
Rehn, de Frankfurt, Alemanha, compilou um resumo de 124 casos de reparo de feridas
cardíacas na Europa durante a década de 1890. Nesses casos, a taxa de sobrevivência de
40% era considerada um sucesso para os padrões da época.
Com a chegada do século XX, a humanidade experimentou um período de intensas,
rápidas e significativas mudanças. O avanço veloz da tecnologia fez com que as pessoas
mudassem seus hábitos, suas rotinas e, de certa forma, seus padrões de vida. O que
ocorreu, principalmente, com os grandes fluxos migratórios dos campos para as cidades.
A urbanização se intensificou de tal maneira que as cidades se transformavam em ritmo
frenético: em 1900, por exemplo, a população da capital paulista era de 239.820 habitantes,
já em 1920 o número mais do que dobrou, atingindo o montante de 579.033 pessoas.1
Mais sedentário que a vida no campo, o cotidiano das cidades trouxe profundas
mudanças no estilo de vida das pessoas. Ao longo dos anos, os hábitos alimentares
modificaram-se, passando a incluir maior quantidade de gorduras, carboidratos
refinados e produtos industrializados. Ademais, a rotina competitiva na sociedade
moderna mantém elevados os níveis de estresse, que podem causar malefícios muitas
vezes irreversíveis à saúde. Todos esses fatores, em particular se combinados, contribuem
para a ocorrência de problemas como obesidade, aterosclerose, hipertensão arterial e
diabetes mellitus. Como consequência, nas últimas décadas houve expressivo aumento
1 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brasil, 1920, Synopse do Recenseamento.
Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1926.
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nos casos de doenças cardiovasculares, hoje a principal causa de morte no mundo.
Em 2015, por exemplo, estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças
cardiovasculares, representando 31% de todos os óbitos em escala global.2
Assim, a importância epidemiológica assumida pelas doenças cardiovasculares,
associada aos avanços tecnológicos, fez com que a cardiologia no Brasil experimentasse
seus maiores desenvolvimentos e se transformasse em uma das mais avançadas
especialidades médicas, em especial a partir da década de 1930.
Fatores como a instabilidade política na Europa e, pouco depois, as hostilidades
desencadeadas pela II Guerra Mundial (1939-1945), também contribuíram para esse
cenário de transformações, uma vez que dificultaram o acesso às fontes habituais de
literatura e aperfeiçoamento médico que, até então, vinham sobretudo de países como
a França, Alemanha, Inglaterra e Áustria. Com isso, o intercâmbio de conhecimentos
médicos voltou-se para os Estados Unidos, onde havia mais facilidade de acesso às
bolsas de estudo para jovens profissionais brasileiros. Do mesmo modo, as indústrias
farmacêuticas e de equipamentos médicos estadunidenses investiram fortemente no
mercado brasileiro, convertendo-se em um os principais fornecedores de instrumentos do
ramo, incluindo o equipamento padrão da Cardiologia naquela época, o eletrocardiógrafo.
A partir de então, diversos cursos voltados à Cardiologia, em particular à especialidade
de Eletrocardiografia, passaram a ser ministrados no País, principalmente no Rio de
Janeiro e em São Paulo. Em 1937, o doutor Dante Pazzanese, mineiro formado no
Rio de Janeiro, criou o serviço de Cardiologia no Hospital Municipal de São Paulo,
a convite do então prefeito, Fábio Prado. Em 1941, Pazzanese organizou o primeiro
curso de Cardiologia daquele hospital, obtendo ótima repercussão. Anunciado com
antecedência e já contemplado pelo renome de “Dante Pazzanese”, o curso passou a se
repetir anualmente, sempre no mês de janeiro. Dois anos depois, em atitude pioneira
e de notável visão, Pazzanese promoveu a reunião de fundação da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, em 14 de agosto de 1943, no mesmo local.
Em 1954, o professor Pazzanese viabilizou a criação do Instituto de Cardiologia
do Estado de São Paulo. Depois de sua morte, em 1975, a entidade foi renomeada
como “Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia”, e hoje é uma das mais importantes
instituições públicas de Cardiologia do Brasil, referência em assistência, ensino, pesquisa
e pós-graduação, com amplo reconhecimento nacional e internacional.
2 Dados da Organização Mundial de Saúde.
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O primeiro instituto particular de Cardiologia de São Paulo foi criado na mesma
época, pela Fábrica de Cigarros Sudan, e recebeu o nome de seu fundador, o empresário
do ramo do tabaco, Sabbado D'Angelo.
Quando ele faleceu, na década de 1930, deixou em testamento que sua residência, a
Chácara Sudan, deveria ser destinada para um estabelecimento hospitalar ou de educação
profissional. Seu anseio foi atendido em 26 de maio de 1945, quando sua viúva criou a
Fundação Anita Pastore D’Angelo, localizada no bairro de Itaquera, na capital paulista.
Através dessa entidade surgiu, então, o Instituto de Cardiologia Sabbado D’Angelo, que,
em sua fase áurea, foi uma entidade modelar, muito bem instalada, compreendendo
as áreas clínica, hemodinâmica, experimental e cirúrgica. Chegou a produzir máquinas
para circulação extracorpórea, recebeu médicos de vários pontos do País, tornou-se
referência na área de cirurgia cardíaca e seu corpo clínico contou com médicos como
Hugo João Felipozzi e Rubens de Guimarães Santos, médicos que atuaram na Santa
Casa de São Paulo e no Hospital São Paulo. Nesse Instituto realizou-se, na época, evento
científico com o doutor Denton Cooley, do Texas Heart Institute, demonstrando que
as bases para o que hoje chamamos de Heart Team já se faziam presentes em São Paulo
nos anos 1950 (doutor Hugo Felipozzi, doutora Maria Vitoria Martin, doutor Rubens
Guimarães Santos e doutor Adauto Barbosa Lima).
O ramo da cirurgia cardíaca no Brasil foi se consolidando, de maneira que se tornou
responsável por expressivas contribuições para a Cardiologia mundial. Sobretudo, com
a cooperação de médicos como o doutor Euryclídes de Jesus Zerbini, que deu impulso
à especialidade no País. Trabalhador incansável e entusiasta da cirurgia cardíaca, o
doutor Zerbini começou sua carreira na área de cirurgia geral, atuando, de 1935 a
1943, na Santa Casa de São Paulo. Foi ali que, em 1942, ainda como plantonista, o
doutor Zerbini atendeu um caso grave. O garoto Disnei Zanoline, de 7 anos, sofreu
um acidente doméstico e ficou com uma lasca de ferro atravessada no coração. Para
estancar a hemorragia, Zerbini tomou uma atitude arriscada: abriu o peito da criança e
trabalhou diretamente no coração. Embora a lasca não tenha sido removida, o menino
sobreviveu e teve uma vida normal. O trabalho de Zerbini, ao lado de cardiologistas
como Luiz Decourt, Radi Macruz, Fúlvio Pileggi e outros, seria fundamental ao
desenvolvimento do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, o InCor – hoje, um centro de excelência no ensino, na realização de
pesquisas clínicas e epidemiológicas e na assistência em Cardiologia, Pneumologia e
cirurgias cardíaca e torácica.
Memórias e realizações
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Euryclídes de Jesus Zerbini, o primeiro médico da
América Latina, a realizar um transplante de coração

Quando foi realizado o 1º Simpósio sobre Cirurgia Cardíaca, em Campos do Jordão
(SP), em 1954, quase todos os dados sobre o que havia sido feito no Brasil até aquela
data foram reunidos. A constatação a que se chegou durante o evento foi indiscutível:
o progresso acontecia de maneira rápida e a atividade era intensa, em contrapartida,
tornava-se cada vez mais evidente que a cirurgia cardíaca fechada havia atingido seu
ponto-limite. Somente com a abertura das cavidades do coração poderiam expandir-se
as possibilidades cirúrgicas e garantir o progresso da especialidade. No entanto, isso só
poderia ser feito a partir da utilização da circulação extracorpórea (CEC), inaugurada
em 1953, no Jefferson Hospital (Filadélfia, Estados Unidos), pelo doutor John Gibbon
e sua esposa, Mary H. Gibbon.
16
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No Brasil, foi Hugo Felipozzi quem, em 1956, utilizou pela primeira vez na América
Latina um coração-pulmão artificial. A operação foi realizada para correção de um
defeito congênito do septo atrial, que separa as duas câmaras atriais do coração. Assim, o
médico deu início à nova fase da cirurgia cardíaca brasileira. Até o final de 1959, haviam
sido estudados, no Instituto Sabbado D’Angelo, mil casos de cardiopatias congênitas.
Destes, 345 pacientes foram operados com uso da CEC, ocorrendo onze (3,2%) óbitos
hospitalares – um fato extraordinário para a época. O feito de Felipozzi animou cirurgiões
em todo o País. Em São Paulo, o grupo do Hospital das Clínicas, que, sob a liderança
do doutor Zerbini, se transformou no maior centro de cirurgia cardíaca do País, logo
passou a empregar o novo método. A técnica foi introduzida de maneira gradual em
todos os centros cirúrgicos das capitais brasileiras.
Em 1963, o professor Jesse Pandolpho Teixeira, procurando analisar o índice de
mortalidade operatória, fez uma pesquisa sobre cirurgias em que foi utilizada a
circulação extracorpórea. Dos 1.668 casos analisados, mil foram praticados pelo grupo
do doutor Zerbini, o que bem demonstrava sua incontestável liderança nacional.
A equipe de Hugo Felipozzi foi responsável por 377 casos, com relevante participação
do grupo que introduzira a circulação extracorpórea no Brasil. A experiência paulista
representava, então, 82,5% da nacional. Outra contribuição do doutor Felipozzi
foi em 1964, na estimulação cardíaca artificial, ao implantar o primeiro marca-passo em um bebê no Brasil, cirurgia realizada na Santa Casa de São Paulo.
A paciente Ana Mafalda Fernandes Goulão leva uma vida normal até hoje, graças
ao pioneirismo da equipe.
Naquele momento, a política econômica brasileira seguia diretrizes restritivas às
importações, portanto a manutenção e a modernização dos serviços médicos obrigaram
os profissionais da área a colocarem em prática grande esforço criativo e capacidade de
improviso. O risco iminente de não caminhar lado a lado dos progressos alcançados
pela medicina norte-americana e europeia estimulou a criação de equipamentos para as
operações cardíacas pelos profissionais brasileiros. Assim, graças a médicos como Adib
Jatene, Hélio Pereira Magalhães e Décio Silvestre Kormann (no Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia); Domingos Junqueira de Morais e Waldir Jasbik (em instituições do Rio
de Janeiro); e Seigo Suzuki e Kenji Nakira (no Hospital das Clínicas e no Instituto do
Coração), aparelhos de circulação extracorpórea, próteses valvulares e marca-passos, por
exemplo, passaram a ser fabricados no Brasil. Foi um período heroico, que possibilitou
à Cardiologia brasileira manter-se em constante evolução.
Memórias e realizações
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A notícia do primeiro transplante publicada
no jornal Folha de S. Paulo de 28 de maio de 1968

Enquanto a cirurgia cardíaca vivia essa fase de expansão no Brasil, um feito inédito
sacudiu as estruturas da medicina mundial: o coração de uma pessoa falecida palpitou
pela primeira vez no peito de outro humano. Foi o médico sul-africano Christiaan
Barnard, quem realizou o primeiro transplante de coração, em 3 de dezembro de 1967,
no hospital Grote-Schuur, na Cidade do Cabo. Louis Waskansky, de 53 anos, recebeu o
órgão transplantado por Barnard e sua equipe, em uma operação que durou cinco horas.
No entanto, Waskansky faleceu 18 dias depois da cirurgia histórica, em consequência
de uma infecção pulmonar. A luta dos médicos para combater a rejeição do organismo
comprometeu muito o sistema imunológico do paciente. Apenas um mês depois da
operação espetacular, Barnard fez o segundo transplante de coração e, dessa vez, com
grande sucesso: o dentista Philip Blaiberg viveu um ano e sete meses com o coração novo.
18
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Na mesma edição, um perfi l do doutor Zerbini

A notícia do transplante se propagou com rapidez. O acontecimento era, até então,
inconcebível, revolucionário, embora há muito tempo se transplantassem rins, córneas
e os ossos do sistema auditivo. Apenas cinco meses depois, foi a vez de o Brasil realizar a
inovadora proeza. Em 26 de maio de 1968, a equipe do Hospital das Clínicas, chefiada
pelo doutor Euryclídes Zerbini, realizou o primeiro transplante de coração do País e da
América Latina. O paciente, o boiadeiro João Ferreira da Cunha, era portador de uma
degeneração do tecido cardíaco e tinha uma expectativa de vida reduzida. O doador, Luís
Ferreira Barros, sofrera um acidente e teve sua morte cerebral declarada na noite anterior.
A cirurgia foi um sucesso e demonstrou a capacidade da equipe de cirurgia torácica do
Hospital das Clínicas, que há anos vinha realizando transplantes em cães, buscando
as melhores técnicas para fazê-lo em humanos. Infelizmente, foi o pós-operatório que
Memórias e realizações
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se mostrou preocupante. Houve, porém, rejeição ao órgão e o paciente morreu 18 dias
após o transplante.
O impacto causado pelo primeiro transplante de coração, de certo modo, ofuscou
outro avanço importante da Cardiologia: a revascularização do miocárdio. Realizada
no mesmo ano, nos Estados Unidos, a técnica de revascularização cirúrgica com ponte
de veia safena para tratar obstruções na artéria coronária foi desenvolvida pelo médico
argentino Renné Favaloro. Ainda em 1968, Adib Jatene implantou a técnica no Brasil.
Cardiologista formado pela Universidade de São Paulo (USP), o acreano de origem
libanesa já era, naquela época, referência em cirurgia cardíaca e realizou o primeiro
procedimento desse tipo no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Dessa forma, a Cardiologia brasileira e suas técnicas cirúrgicas atingiram elevado grau
de excelência. Marcada pelo desejo permanente de desenvolvimento e otimização, são
muitos os pontos luminosos de sua evolução histórica. Como a aplicação de técnicas
como a correção anatômica da transposição dos grandes vasos, a hemodiluição, as
endomiocardectomias ou a revascularização sem o uso de circulação extracorpórea,
por exemplo.
O conhecimento avançou de maneira extraordinária e, aliado às novas tecnologias,
os cardiologistas do Brasil e do mundo podem contar com sofisticadas técnicas de
diagnóstico jamais imaginados até meados do século XX. Assim, a Cardiologia no Brasil
alcançou patamares notáveis e grande parte desses avanços aconteceu no Estado de São
Paulo, permitindo que a especialidade médica alcançasse um estágio bastante evoluído
já na década de 1970, como resultado de uma evolução que começou duas décadas antes.
Foi nesse cenário que, ao perceberem as novas oportunidades e cientes de seu dever
profissional, um grupo de 75 renomados cardiologistas se uniu, em 29 de junho de 1976,
no anfiteatro do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, para criar a
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. A partir dessa data, e nos
40 anos seguintes, a entidade congregaria os especialistas de todo o Estado para ações
contínuas nas áreas científica e de defesa profissional, além de amparar a pesquisa e
melhorar o ensino médico.
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Das primeiras sementes
aos primeiros frutos

N

a segunda metade da década de 1960, o sistema de saúde pública começou
a ser organizado a partir da perspectiva do governo vigente. Esses serviços
estavam sob o guarda-chuva do Ministério da Previdência e Assistência
Social que, no período, teve duas instituições que se ocuparam da saúde:
o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966 e substituído, em
1977, pelo Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
A demanda era garantida pelo Estado. O INPS e, depois, o Inamps, operavam
basicamente por meio de convênios com a rede privada, sem investir na ampliação e
na qualidade da rede própria de serviços. De acordo com o estudo desenvolvido pelo
médico Hésio Cordeiro sobre o setor privado de saúde – também professor do Instituto
de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) –, as
internações nos hospitais próprios da Previdência, que já representavam uma parcela
ínfima do total, 4,2% em 1970, minguaram ainda mais. Em 1976, eram de 2,6%. Os
41 hospitais do Inamps fizeram 253 mil internações diante dos 6,28 milhões do setor
conveniado em 1978. Nesse ano, o privado respondeu por 53% das consultas médicas
pagas pelo Inamps. Nesse contexto da saúde pública, as enfermidades coronarianas ainda
eram uma das grandes responsáveis pelos altos índices de mortalidade da época. Em 1970,
doenças reumáticas do coração – as hipertensivas, as isquêmicas e as cerebrovasculares –
provocaram 28,17% dos óbitos masculinos e 32,68% dos femininos.
Para fazer frente a esse quadro negativo, novas e precisas técnicas eram desenvolvidas
no campo da Cardiologia. Nesse período, o Estado de São Paulo se manteve como
referência no estudo e no tratamento cardiológico, agrupando muito da produção
científica do Brasil e tendo à disposição as mais modernas técnicas e práticas de
assistência na especialidade. Centros como o Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), o Instituto
Dante Pazzanese e a Escola Paulista de Medicina eram parâmetros de excelência da
Cardiologia nacional.
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O Instituto Dante Pazzanese, por exemplo, foi a primeira instituição médica do
Brasil a implantar um programa de reabilitação cardíaca, em 1972. A iniciativa partiu
dos cardiologistas José Feher e Hélio Magalhães que, após visitarem um centro de
reabilitação para pacientes vítimas de infartos e outras doenças coronárias em Israel,
se propuseram a implementar um projeto semelhante e inédito no Brasil. Assim,
sob a direção de Adib Jatene e com a participação de médicos como José Alberto
Aguilar Cortez e Maria José Cotrim, o programa de exercícios físicos para pacientes
cardíacos entrou em vigor.
Inspirados pelo sucesso dos sistemas de saúde pública europeus – em especial o National
Health Service britânico – a União, o governo do Estado de São Paulo e a prefeitura da capital
paulista desempenharam um importante papel por apoiar, intensamente, tanto o Hospital
das Clínicas como o Instituto Dante Pazzanese. Os dois institutos de pesquisa deram
retorno quase imediato, viabilizando, por exemplo, o uso de corações-pulmões artificiais,
os marca-passos, as válvulas artificiais, entre outros itens. Além disso, a cirurgia cardíaca com
o uso de circulação extracorpórea era o ápice do sucesso da especialidade. O êxito desses
empreendimentos impulsionou a Cardiologia paulista, endossando sua liderança no País.
Quando o professor Euryclídes de Jesus Zerbini foi convidado para presidir o 32º
Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em São Paulo, em 1976, o médico viu
naquela oportunidade o momento ideal para a fundação de uma sociedade paulista
de Cardiologia. Convocou uma reunião, agrupando os profissionais que o estavam
ajudando na organização do evento. Entre eles, estavam Adib Jatene, Fúlvio Pileggi,
Marcos Fabio Lion e Radi Macruz. Os especialistas, reunidos na sala do doutor
Pileggi – que, à época, ocupava o cargo de diretor científico do InCor –, discutiram por
cerca de três horas se valeria ou não a pena formar uma nova entidade, uma vez que a
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) já existia e possuía subsede na capital paulista.
O maior receio era que uma associação regional de Cardiologia pudesse enfraquecer
o trabalho da SBC.
Não demorou para a ideia se transformar em um projeto bem estruturado, que logo
passou a contar com forte apoio de outros nomes da Cardiologia paulista. Pouco tempo
depois, na manhã de 29 de junho de 1976, uma reunião realizada no anfiteatro do
InCor, marcou a fundação oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
(SOCESP). Na ocasião, também foi apresentado e aprovado o estatuto da Sociedade,
além de formar-se uma comissão encarregada de organizar uma reunião para eleição
da primeira diretoria.
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A ata de fundação foi assinada por um total de 81 médicos que aderiram à proposta.
No mesmo encontro que elegeu a primeira diretoria da SOCESP, discutiu-se também a
anuidade que deveria ser paga pelos sócios da entidade, que, de acordo com a sugestão
do doutor João Tranchesi, ficou estabelecida em 50% do valor cobrado pela SBC, que, à
época, correspondia a Cr$ 200,00. A reunião para eleger a primeira diretoria da SOCESP
ocorreu em 22 de junho de 1977, no auditório do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
Destacando-se como um dos mais entusiasmados do grupo, o doutor Adib Jatene teve o
seu nome indicado para a presidência de maneira espontânea. Além de Jatene, compuseram
a diretoria: Nathan Soubihe e Silvio Carvalhal (vice-presidentes); Radi Macruz (secretáriogeral); Rubens Guimarães Santos (subsecretário); Adolpho Barcelini (1º tesoureiro); e Marcos
Fabio Lion (2º tesoureiro).
Para o grupo de cardiologistas, a possibilidade de limitar o campo físico de atuação
da sociedade iminente por si só justificava a criação da SOCESP. Além disso, ela não
seria a primeira entidade a surgir para representar a especialidade em âmbito estadual,
uma vez que a Sociedade Mineira de Cardiologia (SBC/MG), tinha sido fundada havia
tempos, em 1945, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(FM/UFMG). O mesmo aconteceu com a Sociedade Pernambucana de Cardiologia (SBC/
PE), que nasceu em 1946, no Hospital do Centenário, no Recife.
Havia uma crença coletiva de que o nascimento da nova entidade poderia diminuir
possíveis espaços de atrito com a SBC e reforçar a capacidade de gerenciar melhor a prática
da especialidade no Estado de São Paulo. Logo, a SOCESP nascia para desempenhar
basicamente dois papéis: amparar a pesquisa e melhorar o ensino. Diante da solidez da
SBC, a SOCESP surgiu também com o intuito de apoiá-la.

“O objetivo da SOCESP foi sempre desenvolver a Cardiologia, e não
engrandecer pessoas. Todos que passaram por sua diretoria ou presidência
continuam trabalhando pela entidade. Isso só fortalece a Sociedade.”

Adib Domingos Jatene (1977-1979)

O desenvolvimento da SOCESP ocorria de maneira acelerada, graças ao sólido eixo
criado entre instituições como o Instituto Dante Pazzanese, o Hospital São Paulo e o
InCor, que, naquele momento, aliaram-se para investir no progresso da nova entidade.
De fato, havia um ambiente de real harmonia entre os cardiologistas. Além disso, na
época de fundação da SOCESP, vários médicos trabalhavam em mais de um local, o que
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aumentava o entrosamento entre os profissionais da especialidade. O professor Zerbini,
por exemplo, atuava como chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital das Clínicas e exercia
o mesmo cargo no Instituto Dante Pazzanese. Esse entrosamento sempre existiu, criando
laços de cooperação entre as instituições e reforçando o espírito de colaboração entre
os médicos.
Apenas alguns meses após a reunião em que se definiu a primeira diretoria a assumir o
comando da SOCESP, os debates sobre a Jornada Paulista de Cardiologia, a ser realizada
em Campinas, se iniciaram. Em uma sede improvisada – e partilhada com a revista
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, da SBC – no oitavo andar do número 574 da rua Itapeva,
os médicos discutiam as melhores maneiras de congregar os profissionais da área e
incentivar o desenvolvimento da Cardiologia no interior do Estado por meio do primeiro
evento oficial da SOCESP.
Antes da fundação da nova entidade, algumas cidades do interior de São Paulo,
como Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba, que sediavam faculdades de Medicina,
se destacavam como importantes centros de Cardiologia. Era natural, então, que os
profissionais desses centros solicitassem a realização de um congresso regional. Assim,
a cidade escolhida para abrigar o evento foi Campinas, mesmo lugar onde, em 1944,
realizou-se o 1º Congresso Anual da SBC.
Responsável por organizar e presidir o evento, o doutor Antonio Benedicto Prado
Fortuna esquematizou, entre os dias 27 e 28 de outubro de 1978, todas as mesasredondas, conferências e debates que fariam parte da programação da Jornada. Além
disso, na Comissão Executiva do evento estavam Ernesto Augusto, Domingos Braile
e Fernando Nobre, como vice-presidentes; Paulo Afonso R. Jorge e Renato G. Terzi,
na Comissão Científica; Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, como secretário
executivo; Alberto Liberman e Luiz Abdala, como secretários; e Miguel Hatsumura e
Vitório Verri, como tesoureiros. Todos corajosos, abnegados e apaixonados médicos
cardiologistas que, de maneira dedicada e enfrentando dificuldades, deram sua pioneira
contribuição.
Tudo era feito de maneira quase artesanal, uma vez que, naquele tempo, o orçamento
era reduzido e os recursos, de certa forma, também. Não era possível contar com
modernos aparatos tecnológicos, pois não existiam os computadores pessoais, muito
menos os editores de texto e de apresentações de slides. Sem as facilidades de hoje, com os
e-mails e as mensagens instantâneas, o único recurso para convocar os participantes do
evento e os manter informados eram as cartas. Para ter uma ideia, uma correspondência
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enviada entre as cidades de Campinas e São Paulo levava, em média, uma semana para
ser entregue.
A despeito desses obstáculos, a Primeira Jornada Paulista de Cardiologia foi um
sucesso e contou com a participação de 237 médicos de diversas cidades do Estado de
São Paulo. Após a abertura do evento, feita pelo então presidente da Sociedade, Adib
Jatene, o professor Sílvio Carvalhal saudou a todos os congressistas e deu por aberta a
programação científica do evento.
Renomados cardiologistas como os doutores Euryclídes Zerbini, João Tranchesi,
Siguemituzo Arie e Josef Feher estavam entre os conferencistas. Na época, as sessões
mais concorridas eram chamadas de “Como eu trato”. Nelas, médicos considerados
autoridades em determinadas áreas eram convidados a expor, com detalhes, como
cuidavam de seus pacientes na prática. Dessa maneira, na Primeira Jornada Paulista
de Cardiologia, temas como hipertensão arterial (professor Artur Ribeiro), doença
de Chagas (professor José Bocanegra) e doença tromboembólica (professor Michel
Batlouni), foram apresentados.
A parte social da Primeira Jornada Paulista de Cardiologia também recebeu especial
atenção dos organizadores. Para encerrar o evento, foram realizados, em conjunto
com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, um coquetel e um jantar de
confraternização no Tênis Clube de Campinas, aproveitando também para celebrar
o Dia do Médico, comemorado dez dias antes, em 18 de outubro. E para animar os
participantes, um show internacional do grupo Violinos Ciganos da Hungria.
Em continuidade ao processo de difusão da SOCESP, nos anos que seguiram à primeira
Jornada Paulista de Cardiologia, sedes regionais foram estabelecidas em Campinas,
Marília, Santos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A ideia era firmar núcleos que
contemplassem um número de cardiologistas capazes de realizar o Congresso Anual
da Sociedade. Isso exigia que as cidades escolhidas possuíssem estrutura para receber
os participantes durante os dias do evento. Além disso, os cardiologistas do interior do
Estado também poderiam participar ativamente da diretoria da Sociedade e, assim, a
SOCESP obteria, por meio de suas Regionais, a capilaridade esperada e o maior retorno
crítico de seu trabalho.
Assim, dois anos após a primeira edição da Jornada Paulista de Cardiologia, em 1980,
o sucesso se repetiu, dessa vez na cidade de Santos. Presidido pelo doutor Jarbas Jakson
Dinkhuysen, o evento passou a se chamar Congresso da Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo, nome que se mantém até hoje.
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Médicos se reúnem após a Primeira Jornada
Paulista de Cardiologia, em Campinas (1978)
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(1) Olga Constantino Abrahão (2) Maria Aparecida Favaro (3-8) representantes da indústria
farmacêutica (9) Edmar Atik (10) representante da indústria farmacêutica (11) Moisés Liberman
(12) Ruth Liberman (13) Angelina Valentina Piccolotto Naccarato (14) Luiz Venere Décourt
(15) Maria Regina Frazatto Naccarato (16) Guiomar Décourt (17) Maria Regina de Camargo Coelho
(18) Otávio Rizzi Coelho (19) Antonio Foronda (21) Cynthia Ebaid (22) Munir Ebaid (23) Silvio dos
Santos Carvalhal (24) Alberto Francisco Piccolotto Naccarato (25) Alberto Francisco Naccarato
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A motivação principal para a mudança da nomenclatura foi a dificuldade encontrada
pelo então presidente, Adib Jatene, ao pleitear apoio financeiro junto à Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. À época, o dirigente da SOCESP foi informado que
o apoio daquele órgão era reservado apenas a eventos científicos classificados como
congressos. A diferença entre os dois tipos, no entanto, é apenas estrutural e temática.
Nos congressos, vários expositores discutem um mesmo tema abrangendo diferentes
aspectos, além de propor debates abertos ao público que, posteriormente, terão as
conclusões registradas em documento oficial. Por outro lado, as jornadas têm a
característica de serem mais concentradas e restritas a um grupo acadêmico específico.
A mudança do nome também ocorreu em um momento bastante propício para a
própria SOCESP no que se refere à sua difusão perante os cardiologistas, uma vez
que passava a contar com um apoio cada vez maior, transpondo até mesmo alguns
obstáculos de aceitação que se apresentaram no início.
No ano seguinte, em 1981, a criação do primeiro boletim mensal da Sociedade também
traria frutos muito positivos. A exemplo da American Heart Association, a SOCESP passou
a editar uma minirevista oficial, sob o título de Atualização Cardiológica. Patrocinada por
uma companhia farmacêutica, a publicação tinha como objetivo central difundir novos
temas e colocar seus leitores em contato com o que havia de mais moderno no campo
da Cardiologia. Com quatro páginas de conteúdo, cerca de um quarto de seu volume
era reservado às respostas para as perguntas de teor prático enviadas pelos sócios. Foi
nesse mesmo período que a SOCESP passou a ter uma identidade visual, com a criação
de seu primeiro logotipo.
Sob a gestão de Radi Macruz (1979-1981), diretrizes importantes foram
estabelecidas. A diretoria era, então, composta de Marcos Fabio Lion (1º vicepresidente); Adalberto Menezes Lorga (2º vice-presidente); Manoel Garcia Villarinho
(3º vice-presidente); Adolpho Barcelini (secretário-geral); Maria Vitória Martin
(subsecretária); Rubens Guimarães Santos (1º tesoureiro); Helio Maximiano
Magalhães (2º tesoureiro). Esse grupo decidiu, por exemplo, que o Conselho da
SOCESP seria formado por seus ex-presidentes e que nenhum deles poderia ser
reeleito. Dessa forma, a Sociedade asseguraria a alternância no poder, assim como
seu dinamismo. Ao fim do mandato do doutor Macruz, o saldo também era positivo
para os cofres da entidade. O superávit deixado teve grande importância para a
consolidação e o seu desenvolvimento como instituição autônoma e independente
nos anos seguintes.
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Programação da Primeira
Jornada Paulista de Cardiologia
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“A SOCESP, ainda hoje, deve ter como sua finalidade a vigilância do
exercício da Medicina, ensinar Cardiologia e preparar indivíduos para que
eles se tornem realmente médicos.”

Radi Macruz (1979-1981)

Por consequência, quando o doutor Marcos Fabio Lion (1981-1983) assumiu a
presidência da SOCESP seu empenho principal foi fomentar o conhecimento científico
dos membros da Sociedade. Sua diretoria foi integrada por Rubens Guimarães Santos
(vice-presidente); João Pimenta (1º secretário); Helio Maximiano Magalhães (2º
secretário); Enio Buffolo (1º tesoureiro); e Protásio Lemos da Luz (2º tesoureiro). Uma
importante medida dessa gestão foi promover a interação com as comunidades, e a
SOCESP fez sua estreia na Semana do Coração, realizada de 3 a 9 de agosto de 1981, da
qual as Regionais da entidade também passaram a fazer parte simultaneamente. Durante
os dias da campanha, as subsedes ministraram palestras e trabalharam para que toda
a ação fosse divulgada na mídia local. Naquele ano, a Semana do Coração deu especial
foco à prevenção da hipertensão arterial e ao combate ao tabagismo, realizando palestras
e prestando orientações à população. Criada pela SBC, em meados da década de 1970,
a Semana do Coração ocorre em várias capitais e em algumas cidades do Estado de
São Paulo, sempre nos meses de outubro. Desde que começou a participar do evento, a
SOCESP conseguiu atingir 18 municípios paulistas, levando atividades que procuravam
conscientizar as pessoas sobre a necessidade de prevenir as doenças cardiológicas.
Com o objetivo de fortalecer as sedes do interior do Estado, o doutor Fabio Lion
destacou a importância de realizar o principal evento da entidade em cada uma das
Regionais. Assim, em 1982 e 1983, o III e o IV Congresso da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo aconteceram em Ribeirão Preto e Marília. Também nesse biênio,
as Regionais de Bauru e de Sorocaba foram criadas. Ao fim de seu mandato, o então
presidente avaliou que a Sociedade conquistara reconhecimento, sobretudo no interior,
conseguindo aumentar o quadro associativo, que passou de 355 para 576 membros.
A proposta de incentivar e ampliar o volume de conhecimentos produzidos pela
SOCESP continuou firme nos anos que se seguiram. Assim foi quando o doutor
Protásio Lemos da Luz assumiu a presidência da Sociedade no período de 1983-1985.
Ao seu lado, na diretoria, estavam: Luiz Carlos Bento de Souza (vice-presidente); Luiz
Antonio Rivetti (1º secretário); Eulógio Emilio Martinez Filho (2º secretário); João
Pimenta (1º tesoureiro); e Theofanis Konstandinidis (2º tesoureiro). Naquele período,
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os congressos passaram a contar com a participação de investigadores de áreas básicas
da saúde, a exemplo, de especialistas em Fisiologia e Farmacologia. Protásio acreditava
que a SOCESP deveria olhar para todos os aspectos da atividade cardiológica , pois, até
aquele momento, a entidade se dedicava apenas às atividades das áreas clínicas. A partir
de então, passou-se a organizar simpósios simultâneos aos congressos anuais.

“A SOCESP desempenha um papel muito importante. Seus diretores e
muitos de seus sócios têm grande capacitação na especialidade, e há vários
anos ela é reconhecida internacionalmente. Nunca deixei de acompanhar
sua evolução.”

Marcos Fábio Lion (1981-1983)

Dois dos primeiros convidados a ministrar palestras nas áreas básicas da saúde e
contribuir com suas experiências, foram os professores Eduardo Krieger e Sérgio Ferreira,
ambos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em Ribeirão
Preto. Enquanto o professor Krieger havia participado diretamente no desenvolvimento
de mecanismos para o controle da pressão arterial, Ferreira era conhecido por ter
estudado o veneno da cobra jararaca, que levou à elaboração dos inibidores de enzima
de conversão da angiotensina – hoje, parte essencial do tratamento de hipertensão e
insuficiência cardíaca.
Foi também sob a gestão do doutor Protásio Lemos que os primeiros departamentos
da SOCESP foram criados – o de Enfermagem e o de Psicologia -, confirmando a proposta
multiprofissional. Até então, a Sociedade congregava apenas profissionais da Medicina, os
congressos eram quase que exclusivamente frequentados por cardiologistas e cirurgiões
cardíacos, e a participação de profissionais de outras áreas era praticamente inexistente.
Esse cenário começou a ser alterado quando enfermeiros ligados à Cardiologia passaram
a atuar em conjunto com a SOCESP, no desenvolvimento de formas específicas para o
cuidado clínico e cirúrgico de pacientes cardíacos.
Em 1985, o Serviço de Psicologia do Instituto do Coração organizou o 1º Simpósio
de Psicologia Aplicada à Cardiologia, durante o VI Congresso da SOCESP, realizado em
Santos. Orientados pela filosofia de que o cuidado médico é geral e integrado, não apenas
específico, surgiu a proposta de alinhar as duas áreas aos conhecimentos cardiológicos.
Desde então, o Departamento de Enfermagem, ciente do quadro de complexidade
da assistência à pessoa cardíaca, trabalha para desenvolver estudos voltados ao
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preparo adequado dos profissionais da área. O setor também promove encontros,
congressos, seminários, jornadas, reuniões, entre outras atividades. Esse Departamento
é incentivado, ainda, a fortalecer as relações de intercâmbio com entidades similares do
Brasil e do exterior, para proporcionar aos enfermeiros associados maior conhecimento
técnico e científico.
O Departamento de Psicologia contribui para a reciclagem dos profissionais que atuam
em Cardiologia, realizando, a cada ano, o Curso de Aperfeiçoamento de Psicologia Aplicada
à Cardiologia. Além disso, esse departamento desenvolve a análise e a revisão de artigos
científicos, publicados no suplemento da Atualização Cardiológica. Nos anos seguintes,
novos departamentos surgiriam e se consolidariam no corpo estrutural da SOCESP.
Outra iniciativa importante do doutor Protásio, quando presidente da SOCESP, foi a
introdução dos Programas de Educação Continuada, que buscavam promover atividades
científicas, disseminar conhecimentos e práticas atualizadas da Cardiologia no interior
do Estado. Nesse período, a sede de São Paulo realizava reuniões semanais para discutir
temas da Medicina. O mesmo não acontecia na maior parte das Regionais, que não
ofereciam a facilidade organizacional – nem os recursos da internet, hoje disponíveis.
Dessa forma, a diretoria da SOCESP voltou seu olhar para o interior paulista e passou
a organizar reuniões, cursos e simpósios em maior número. Os Programas de Educação
Continuada, realizados em diferentes municípios do Estado, foram muito bem aceitos
e, com o tempo, ampliados.
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(ao lado) Luiz Venere
Décourt recebe homenagem
das mãos de Otávio Rizzi
Coelho (abaixo) Mesa de
abertura do V Congresso
da SOCESP, realizado
na Sociedade Hípica de
Campinas: (do primeiro
plano ao fundo) Odair
Rizzo, Luiz Venere Décourt,
José Aristodemo Pinotti,
Protásio Lemos da Luz,
Alberto Liberman, José
Roberto Magalhães Teixeira
e Euryclides de Jesus Zerbini
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(da esq. p/ dir.) Protásio Lemos da Luz, Silvio Carlos de Moraes
Santos e William Parmley (EUA), no VI Congresso da SOCESP,
realizado em Santos (SP), em 1985

Uma sede própria para a SOCESP
A situação socioeconômica do Brasil no início da década de 1980, considerada por
muitos como a “década perdida” na América Latina, refletia o esgotamento do modelo
político adotado e a falha em suas estratégias para combater a inflação. A desaceleração
do crescimento que ocorreu no Brasil durante o período correspondia a uma queda
vertiginosa nas médias históricas de desenvolvimento dos 50 anos anteriores. A taxa de
expansão do PIB – em torno de 7% durante os anos de 1970, caiu para 2% –, o aumento
exorbitante da inflação, a queda na produção industrial e no poder de compra dos
salários, a elevação do nível de desemprego e diversos outros indicadores, não permitiam
definir o período como auspicioso.
Ao mesmo tempo, a sociedade voltava aos poucos a se mobilizar, exigindo a volta
da democracia e das eleições livres para presidente da República, movimento que teria
seu ápice em 1984, com a campanha nacional “Diretas Já”. A abertura política, em
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Programação do VII Congresso Paulista de
Cardiologia, realizado entre 29 e 31 de maio de
1986, em Campos do Jordão
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1985, e a promulgação da nova Constituição brasileira, em 1988, foram os principais
pontos positivos daquele período. No entanto, áreas importantes, como a saúde pública,
acabaram sendo relegadas a segundo plano, e um expoente disso está na constante
redução de verbas destinadas ao Ministério da Saúde, priorizando-se outras de interesse
do governo federal. Somente com a promulgação da Constituição Federal, a saúde
passaria a ser “direito de todos e dever do estado”. Para isso, o governo organizaria o
Sistema Único de Saúde (SUS), com preceitos de gratuidade, universalidade e totalidade
no atendimento.
Durante a década anterior, como consequência da falta de investimento em saúde,
a população de boa parte do País – em particular as localidades distantes dos grandes
centros e das capitais –, ficou dependente de sistema precário de atendimento. A situação
agravou-se com a ineficiência de sistemas de saneamento e da carência de educação
sanitária, o País era assolado por epidemias evitáveis, como os surtos de cólera e
dengue. Com os gastos destinados à saúde concentrados quase exclusivamente na área
curativa, reforçando uma política individualizada de atendimento, ações de prevenção e
conscientização ficavam, muitas vezes, aos cuidados de iniciativas privadas, instituições
ou próprias de apenas alguns municípios.
A partir da década de 1980, a ocorrência de doenças cardíacas hipertensivas aumentou,
elevando as taxas de mortalidade atribuídas pelas doenças cardiovasculares. Esses
novos índices alteraram o perfil epidemiológico de mortalidade, fazendo com que ela
se tornasse a primeira causa de óbito em todas as regiões brasileiras, em ambos os
sexos.1 Vale ressaltar que o índice de mortalidade e as mortes prematuras por doenças
cardiovasculares são maiores e ocorrem com mais frequência em populações com
condições socioeconômicas precárias. Logo, era importante que especial atenção fosse
dada às ações de prevenção, tratamento e reabilitação para a população acometida por
doenças cardiovasculares.
Era nesse contexto que a SOCESP ganhava corpo e se consolidava, ao ponto que,
na gestão do doutor Protásio Lemos da Luz, pôde conquistar sua sede própria. De
acordo com uma antiga norma da SBC, a metade do lucro proveniente de um congresso
– caso haja lucro – deve ficar para a Regional responsável pela realização do evento.
Assim sendo, na ocasião do 40º Congresso Brasileiro de Cardiologia, sucedido em
São Paulo, em 1984, a verba excedente foi destinada à SOCESP. Com esse dinheiro,
1 Transição epidemiológica da mortalidade por doenças circulatórias no Brasil. Arquivo Brasileiro Cardiologia, São Paulo,
v. 93, n. 5, nov. 2009.
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foi possível viabilizar a compra de duas pequenas salas no Conjunto Nacional,
localizado na avenida Paulista. De fácil acesso e próximo aos principais centros de
Cardiologia da cidade, o local era conveniente e perfeito para os objetivos de prestação
de serviços aos associados. Até então, as reuniões ainda aconteciam, de maneira
improvisada, na sede da revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia (da SBC), na rua Itapeva.
O investimento em um imóvel foi importante porque deixou as gestões futuras livres
para iniciar outras atividades, sem se preocupar com despesas de locação.

“A atuação da Sociedade na comunidade para o desenvolvimento do
conhecimento era um conceito muito claro na minha cabeça. Hoje, acredito
que ela deva incentivar a carreira de investigadores jovens, continuar
investindo em educação continuada e ainda trabalhar para resolver os
problemas relacionados à profissão.”

Protásio Lemos da Luz (1983-1985)

Com o passar dos anos, a SOCESP pôde adquirir novas salas, ampliando seu
espaço para a área atual, com mais de mil metros quadrados do 15º andar no mesmo
edifício. Além disso, a sede conta hoje com estrutura para palestras, cursos, reuniões,
sala de estar e modernos equipamentos de informática e multimídia, possibilitando
a transmissão simultânea entre as salas e as sedes regionais.
Além de garantir mais segurança aos projetos da Sociedade, a nova sede também
proporcionou mais autonomia e liberdade no desenvolvimento das atividades
científicas da SOCESP. Foi, então, que o doutor Luiz Carlos Bento de Souza (19851987) assumiu a presidência da entidade, tendo ao seu lado Celso Ferreira (vicepresidente); José Antonio Franchini Ramires (1º secretário); Rinaldo Carneiro (2º
secretário); Leopoldo Soares Piegas (1º tesoureiro); e Roberto Alexandre Franken
(2º tesoureiro). A diretoria passou a dar ênfase à realização de três propostas
consideradas essenciais. A primeira envolvia o incentivo às atividades científicas dos
departamentos de Enfermagem e Psicologia, então recém-criados. Dessa maneira,
observou-se a necessidade de ambas as repartições se engajarem para realizar
simpósios, reuniões e congressos, difundindo conhecimentos singulares de suas
respectivas áreas. Em segundo lugar, a diretoria procurou aproximar-se e fortalecer
as parcerias com a Comissão Científica das Regionais para, juntas, aprimorarem a
estrutura do congresso anual e o tornar cada vez mais atrativo e enriquecedor.
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Notícia do jornal Correio de Marília, de 23 de abril de 1983,
que anuncia a realização do IV Congresso da SOCESP

Havia, ainda, um terceiro objetivo a ser alcançado: dar continuidade e ampliar o
conteúdo dos Programas de Educação Continuada. Para isso, procurou-se homogeneizar
a divulgação dos conhecimentos de Cardiologia pelo Estado de São Paulo. À época,
era perceptível a preocupação com os cardiologistas mais jovens que não residiam
nem atuavam na capital. Por esse motivo, intensificou-se a realização de reuniões nas
sedes regionais para que o maior número possível de associados pudesse participar de
discussões importantes pertinentes à especialidade, sem a necessidade de deslocamento.
Os resultados não demoraram a surgir. No VIII Congresso da SOCESP, em São José do
Rio Preto, havia cerca de dois mil membros registrados no quadro participativo.
Outra decisão importante tomada nessa gestão foi limitar a participação dos
convidados para palestras e participações nos congressos da SOCESP, aumentando
a participação de cardiologistas jovens e com produção científica, além de reduzir
custos com diárias de hotel que, doravante, ficaram limitadas ao dia de participação
de cada convidado.

“A Cardiologia é um campo muito fértil. Foi uma honra representar,
durante dois anos, uma classe cardiológica de alta expressão no Brasil e ter
contribuído com a troca de informações em nossa especialidade.”

Luiz Carlos Bento de Souza (1985-1987)
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Logotipo do VIII
Congresso da SOCESP,
realizado em São José
do Rio Preto, em 1987

Em 14 de março de 1986, matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo sob o título
“SP ganha serviço integrado para transplante de órgãos”, anunciou nova conquista da
SOCESP. A inauguração do Serviço de Procura Integrada de Órgãos (SPTX) tinha como
principal objetivo centralizar a procura por doadores de órgãos para transplante de
rim, fígado, coração e córneas. O serviço constava de um departamento que promovia
o contato entre os possíveis receptores e os doadores, que eram indicados por telefone.
Para ampliar a oferta de órgãos, a SOCESP buscou divulgar o serviço entre hospitais e
prontos-socorros existentes em um raio de 200 quilômetros ao redor da cidade de São
Paulo, que deveriam comunicar a central assim que um doador disponível surgisse.
A ideia era diminuir sensivelmente o tempo de espera do paciente por um órgão
doado. No caso dos transplantes de coração, por exemplo, a expectativa era que o tempo
de espera diminuísse de dois meses para apenas 30 dias. Outro ponto importante de
atuação estava no contato direto com as famílias, para que estas se sensibilizassem
com a causa e autorizassem a doação. Na época, o InCor havia catalogado cerca de 140
possíveis doadores; no entanto, o índice de recusa das famílias chegou a 70%.
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Matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo sobre o serviço
integrado para transplante de órgãos (14 de março de 1986)

Ao mesmo tempo, a atuação da SOCESP continuou a ser divulgada pelo interior do
Estado, por meio da fundação de novas sedes regionais: durante a gestão do doutor
José Antonio Franchini Ramires (1987-1989), que assumiu a presidência ao lado de
Leopoldo Soares Piegas (vice-presidente); Expedito Eustáquio R. da Silva (1º secretário);
Nyder Rodrigues Otero (2º secretário); Eulógio Emilio Martinez Filho (1º tesoureiro);
Paulo Roberto B. Évora (2º tesoureiro); e José Carlos Nicolau (diretor de Publicações).
Naquele período, três regionais foram inauguradas. Em Botucatu, a criação da Regional
aconteceu a partir de uma dinâmica que buscava criar aproximação com as universidades.
Os docentes da Faculdade de Medicina de Botucatu – considerada uma das melhores
do Brasil – exerciam pouca ou nenhuma atividade associativa. Esse cenário começou a
se alterar a partir do I Simpósio de Fisiologia e Fisiopatologia Clínica em Cardiologia,
patrocinado pela SOCESP. Foi a primeira vez que um grupo oriundo de Botucatu se
apresentou nesse tipo de atividade, e o acontecimento teve grande importância para que
as bases de fundação da Regional botucatuense fossem estabelecidas.
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Em Araçatuba, a situação era um pouco diferente. Os cardiologistas locais costumavam
promover atividades científicas em parceria com o Departamento de Cardiologia da
Associação Paulista de Medicina (APM). No entanto, não havia regularidade e as ações
ficavam restritas à cidade. Durante uma aula do doutor Franchini Ramires, na Faculdade
de Medicina da USP, em 1988, surgiu a ideia de se criar uma Regional da SOCESP na
cidade. Assim, o doutor Takao Kawamura assumiu a presidência e definiu o perfi l de
serviços que seriam oferecidos.
Em Piracicaba, a sede regional começou a ser estruturada quando um grupo de jovens
cardiologistas, que havia chegado à cidade, considerou a região isolada dos principais
circuitos de divulgação científica. Prontificaram-se, então, a reverter o quadro, iniciativa
que foi, sem hesitação, apoiada pela diretoria da SOCESP. Em 4 de agosto de 1989,
foi inaugurada a sede de Piracicaba. Nessa época, optou-se por envolver docentes da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP)
na diretoria da SOCESP e também nos eventos científicos.

IX Congresso Paulista de Cardiologia, realizado
entre 9 e 11 de junho de 1988, em Ribeirão Preto
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“A SOCESP é um exemplo de sociedade que deu certo. Ela sempre cresceu.
Somos, de fato, a maior sociedade regional de Cardiologia da América
Latina. É a prova de que a SOCESP encontrou seu caminho correto.”

José Antonio Franchini Ramires (1987-1989)

No mesmo ano, o X Congresso da SOCESP, realizado em Bauru, a Sociedade fechou
uma parceria com a Ascon, empresa especializada na organização de grandes eventos.

Médicos assistem palestra durante o
IX Congresso Paulista de Cardiologia

56

Socesp 40 Anos

O acordo traria mais tranquilidade e segurança para os organizadores e os participantes.
Uma vez que, até então, a eram contratadas diferentes companhias para realizar cada
edição do congresso. Com a programação e a estrutura bem estabelecida, foram realizados
dois congressos: o primeiro em Ribeirão Preto, com participação de 1.100 congressistas e,
o segundo, em Bauru, com cerca de 2.100 congressistas. Na ocasião, um show de humor
com temas médicos, protagonizado por Jô Soares, foi apresentado e agradou bastante
ao público. Nessa gestão, foram realizados dois eventos de Fisiologia Cardiovascular e
Circulação, com a participação de fisiologistas e farmacologistas de diferentes Estados,
sob a estruturação e a coordenação da SOCESP.
O crescimento da SOCESP fluía de maneira natural. Quando assumiu a diretoria, o
doutor José Antônio F. Ramires verificou que o quadro de associados contava com 750
inscritos. Ao terminar seu período de administração, esse número havia subido para
1.573 associados. Estava consolidada a imagem da Sociedade como grande aliada dos
médicos cardiologistas paulistas e em todas as Regionais havia na grade de programação
um curso de educação continuada com duração de um ou dois dias, bimestralmente,
com patrocínio e estrutura fornecidos pela SOCESP. A partir daí, a preocupação com a
produção científica e com os associados que estavam distantes da sede, na capital, passou
a ser constante. Além, é claro, da motivação primordial que possibilitaria a fundação
das 19 sedes regionais e dos oito departamentos nos anos que viriam a seguir. Nessa
época, foram realizados os dois primeiros Consensos em Cardiologia no Brasil, sendo o
primeiro relacionado à Trombólise no Infarto Agudo do Miocárdio e o segundo sobre
Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Essa experiência foi tão importante que, a partir
de então, a SBC passou a assumir a responsabilidade de fazer os futuros consensos das
diversas áreas e temas da Cardiologia.
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Capítulo 3
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O ideal consolidado

A

o longo da década de 1980, dois fatores favoreceram o debate na área da saúde
pública: a crise econômica e o processo de redemocratização política. Os
resultados desse diálogo se refletiram no texto da nova Constituição Federal,
promulgada em outubro de 1988, e também em mudanças concretas no
Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, no decênio seguinte, a consolidação dos
objetivos propostos para melhorar a saúde pública esbarrou em obstáculos estruturais
e conjunturais. Entre eles a marcante desigualdade social, o aspecto federalista e
a permanência de traços do modelo médico-assistencial privado, vigente antes da
instituição do SUS, que privilegiava a assistência médica individual curativa, garantida
apenas aos trabalhadores formais e rurais. Esse somatório de fatores cobriu de sombras
os avanços alcançados pela Reforma Sanitária1 brasileira e impôs enormes desafios ao
novo sistema público de saúde.
Do ponto de vista positivo, a Constituição Federal colocou o direito à saúde, em
definitivo, no ordenamento jurídico brasileiro. Por sua vez, o SUS foi regulamentado pela
Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) com a proposta de eliminar a desigualdade
profunda que havia na assistência à população, ao oferecer um serviço público, de alcance
nacional e totalmente gratuito. A instituição do SUS constituiu um marco para o Brasil
e o diferenciou da maioria dos países latino-americanos, cujos sistemas de saúde, no
mesmo período, sofreram ajustes que priorizavam a contenção de gastos em detrimento
da qualidade do serviço prestado.
Na época, reverberava no Brasil uma onda conservadora de reformas no plano
econômico mundial, norteadas pelo fortalecimento de diretrizes neoliberais. Essas
tendências se expressaram na adoção de políticas de abertura da economia e de ajuste
estrutural, com ênfase, a partir de 1994, nas medidas de estabilização da moeda, na
privatização de empresas estatais e, também, nas mudanças das relações de trabalho,
com aumento nas situações de emprego informal – daí a importância de contar com um
sistema de saúde que não obrigasse o indivíduo a ter vínculo oficial. O fato é que, durante
a década em questão, manteve-se o ritual de travessia dos anos anteriores, passando-se
1 A Reforma Sanitária é um conjunto de propostas de proﬁssionais da saúde para buscar melhorias para
o setor e para as condições de vida da população. Esse documento foi proposto durante a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, realizada em 1986 e inﬂuenciou fortemente a Constituição Federal e a criação do SUS.
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de um sistema extremamente centralizado do ponto de vista político, administrativo e
financeiro para um cenário em que muitos gestores começaram a atuar como sujeitos
ativos, principalmente no campo da saúde pública.
Nesse contexto, Fernando Collor de Mello despontou como um dos principais
candidatos nas primeiras eleições diretas após o período de Ditadura Militar no Brasil.
Foi eleito e, apenas um dia após tomar posse, em 16 de março de 1990, anunciou, ao
lado da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, o Plano Brasil Novo, que ficaria
mais conhecido como Plano Collor. O projeto foi uma tentativa malsucedida de conter
a hiperinflação e resultou em uma das intervenções mais radicais na economia do País,
sendo reduzido, na memória nacional, ao bloqueio do dinheiro da população. Em muitos
casos, economias poupadas ao longo de uma vida inteira ficaram congeladas no Banco
Central e levaria anos para que fossem devolvidas a seus legítimos investidores.
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Sob essa perspectiva, a SOCESP precisou fazer malabarismos financeiros para dar
continuidade à programação científica, uma vez que também teve parte de seus ativos
bloqueados. Na época, o doutor Leopoldo Soares Piegas (1989-1991) estava à frente da
presidência, tendo em sua diretoria Antonio Carlos Pereira Barretto (vice-presidente); Luiz
Eduardo Villaça Leão (1º secretário); José Carlos Nicolau (2º secretário); Fabio Sandoli
de Brito (1º tesoureiro); Fernando Nobre (2º tesoureiro) e Paulo José Ferreira Tucci
(diretor de Publicações). Até então, a entidade não havia parado de crescer no decorrer de
cada administração. O mesmo acontecia com os congressos anuais. O doutor Leopoldo
empenhou-se para encontrar alternativas que viabilizassem os compromissos do XI
Congresso, realizado no período de 28 a 30 de abril de 1990, no auditório da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Na ocasião, a dificuldade de deslocamento dos
profissionais que participariam do evento foi uma questão importante a ser pensada. Com
os preços do álcool e da gasolina reajustados em 46,78%, foi preciso que os cardiologistas
se organizassem em “caronas coletivas” ou outros meios alternativos de transporte para
garantir sua presença no evento.
A mobilização deu certo. O congresso contou com um bom número de participantes
e pôde ser realizado com sucesso. O mesmo se deu no ano seguinte, na sétima edição,
realizada em Santos. A presença de 1.161 profissionais, que lotaram uma quadra esportiva
durante a exposição científica, impressionou os organizadores e encorajou a diretoria
da SOCESP a se manter confiante em relação ao futuro da Sociedade.
A despeito dos obstáculos, o doutor Leopoldo procurou aumentar o quadro
associativo, por meio da realização de campanhas nos eventos científicos que eram
realizados em todo o Estado. Assim, ao final de sua gestão, o número de sócios havia
dobrado. Outra mudança importante foi a consolidação dos Estatutos da SOCESP,
com a elaboração das “Normas de Congressos”, que regulamentou a denominação do
evento. Deixou de ser chamado de Congresso Paulista de Cardiologia, para assumir
a nomenclatura que se mantém até hoje: Congresso da Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo.

“Na minha vida sempre acreditei no trabalho em grupo. Em todos os
momentos busquei me cercar de pessoas competentes. Vejo que sempre
acertei nas minhas escolhas. Tenho consciência de que não teria feito
tantas realizações sem o auxílio de meus colegas.”

Leopoldo Soares Piegas (1989-1991)
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Atividades implementadas nas administrações anteriores também foram mantidas,
como os Programas de Educação Continuada. Por sua vez, as programações científicas,
a exemplo de simpósios e consensos, receberam redobrada atenção da diretoria.
Nesse período, foi estabelecida a sede regional de Araraquara. Até então, a cidade
era contemplada pela Regional Ribeirão Preto que, à época, tinha como presidente
o doutor Antonio Secches. Em comum acordo, os médicos Gastão José Chiossi, de
Araraquara, e Antonio Secches, de Ribeirão Preto, viajaram juntos para São Paulo e, em
reunião com o doutor Leopoldo, concretizaram a criação da Regional de Araraquara,
oficializada em 17 de setembro de 1990.
A gestão seguinte foi comandada pelo doutor Antonio Carlos Pereira Barretto (19911993), ao lado da diretoria formada por Paulo José Ferreira Tucci (vice-presidente);
Angelo Amato V. de Paola (1º secretário); Silvio Carlos de M. Santos (2º secretário);
Januário Manoel de Souza (1º tesoureiro); Otávio Rizzi Coelho (2º tesoureiro); e Amanda
Guerra M. R Sousa (diretora de Publicações).

Semana do Coração, realizada
entre 18 e 22 de outubro de 1993
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XIII Congresso da SOCESP, realizado entre
14 e 17 de maio de 1992, em Campos do Jordão

A gestão preocupou-se em expandir a sede da SOCESP na capital paulista. Diante do
temporário entrave financeiro, a saída foi alugar outras três salas no Conjunto Nacional.
Assim, o espaço tornou-se mais funcional, a secretaria foi ampliada e a diretoria ganhou
uma sala para reuniões.
Nessa fase, houve, também, uma grande mudança no setor de publicações. À época,
a doutora Amanda Guerra atuava como diretora de Publicações e, até então, a SOCESP
produzia apenas um boletim informativo sucinto. Com o propósito de ampliar a
comunicação com os públicos de interesse foi criada a Revista da SOCESP, concebida
para ser um veículo de atualização científica e profissional, nos moldes da Mayo Clinic
Proceedings. Distribuída em todo o Brasil desde o primeiro número, a publicação foi
muito bem-sucedida e, pouco tempo depois, a tiragem aumentou de 11 mil para 14
mil exemplares.
A recepção foi tamanha, que ao patrocínio inicial do Laboratório Biosintética,
somaram-se dezenas de anunciantes do setor de saúde e correlatos, permitindo que
a publicação continuasse a circular até os dias de hoje. Anos mais tarde, na gestão do
doutor Antonio Carlos Palandri Chagas (2001/2003), a Revista da SOCESP atingiria o
conceito “A” do Science Citation Index latino-americano. Paralelamente, foi organizado
o suplemento da Revista, que deu aos departamentos de Enfermagem e Psicologia um
espaço de destaque. Com o tempo, outros departamentos criados pela SOCESP também
puderam difundir suas informações no suplemento.
Apesar dos bons resultados alcançados pela SOCESP, o cenário político e econômico
do País não era dos mais promissores. A economia se debatia em meio a índices de
inflação exorbitantes e a conjuntura política atravessava um período de crise, que
teve seu auge no processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, no final de
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1992. A estabilidade nas contas públicas só viria após a implantação do Plano Real, em
1994, quando reformas no âmbito monetário e econômico foram postas em prática.
O responsável por instaurar o conjunto de medidas – juntamente com uma equipe
de economistas – foi Fernando Henrique Cardoso, que à época atuava como ministro
da Fazenda no governo de Itamar Franco, o vice-presidente alçado ao comando do
Executivo, após o impeachment de Collor por improbidade. Além de ter alcançado seu
objetivo principal, o conjunto de medidas ampliou o poder de compra da população e
remodelou os setores produtivos nacionais. Foi dessa forma que FHC, que contava com
alta popularidade, venceu as eleições presidenciais logo no primeiro turno, com 54,24%
dos votos – depois do primeiro mandato, ele seria reeleito para o período de 1999 a 2002.

“As diretorias criaram um padrão SOCESP que sempre foi mantido e
aprimorado a cada nova administração. Ter participado da diretoria
foi uma das melhores experiências que eu tive na SOCESP. Os olhos da
SOCESP estão voltados, unicamente, para os sócios.”

Antonio Carlos Pereira Barretto (1991-1993)

A área de publicações da SOCESP conquistou outro importante feito no período. A
convite da Editora Atheneu, o doutor Antônio Carlos e a doutora Amanda iniciaram os
trabalhos de produção do livro SOCESP: Atualização e Reciclagem, que foi lançado em 1994,
durante o XV Congresso, em Ribeirão Preto. A obra, que contou com a colaboração de
grande número de cardiologistas do Estado de São Paulo, conquistou o Prêmio Jabuti
– o mais respeitado reconhecimento do mercado literário que é promovido há mais de
50 anos pela Câmara Brasileira do Livro – na categoria Ciências Naturais e Medicina, –
o primeiro do gênero recebido pela Sociedade.
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XV Congresso da SOCESP, realizado entre
2 e 4 de junho de 1994, em Ribeirão Preto

Esse fato é um dos marcos da bem-sucedida gestão da doutora Amanda Guerra
M. R. Sousa, que ocupou o cargo de presidente da SOCESP no biênio 1993-1995,
acompanhada pela diretoria integrada por José Carlos Nicolau (vice-presidente), José
Lázaro de Andrade (1º secretário), Otávio Rizzi Coelho (2º secretário), Francisco de
Paula Stella (1º tesoureiro), Ailton Marcelo C. T. Zanardi (2º tesoureiro) e Alfredo José
Mansur (diretor de Publicações). Primeira mulher até hoje a estar à frente da entidade,
a doutora Amanda incentivou as atividades científicas e se destacou, também, por sua
vocação empreendedora. Sua gestão promoveu a criação de outros quatro departamentos
de profissionais da área de saúde: Nutrição, Odontologia, Ciências Farmacêuticas e
Fisioterapia em Cardiologia.
O departamento de Nutrição congrega nutricionistas do Estado de São Paulo que
praticam o estudo, o ensino, a assistência e a pesquisa sobre doenças cardiovasculares.
Além de trabalhar para enriquecer o nível técnico, científico, ético e profissional dos
associados, o departamento também contribui com a definição de normas e com a
criação e o aperfeiçoamento da legislação relacionada ao exercício da Nutrição junto a
Cardiologia.
Pouco tempo depois de ser criado, o departamento de Nutrição desenvolveu dois
projetos de grande relevância. O primeiro deles envolveu a avaliação do teor de sal das
marcas de margarina mais vendidas à época e a veiculação de quatro textos sobre os
males do colesterol, que foram impressos nas embalagens de uma das mais conhecidas
marcas de farelo de aveia encontradas no mercado. Outros seis textos sobre o tema foram
divulgados a cada quatro meses, em formato de newsletter, pela fabricante do produto.
Todas essas atividades foram controladas com grande rigor pela diretoria da SOCESP
e por um Comitê por ela designado, dirigido pelo doutor Daniel Magnoni.
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Escultura "Coração, desenvolvimento
e evolução", de Ana Lucia Santos
Lima, elaborada para ser entregue
aos homenageados do XVI
Congresso da SOCESP, em 1995,
como mostra a imagem de Amanda
Guerra Sousa, no XVI Congresso
- até hoje a láurea é concedida em
homenagens e premiações realizadas
pela Sociedade

O departamento de Odontologia tem como principal objetivo divulgar a importância
do tratamento odontológico em pacientes com cardiopatias, além de prevenir a
endocardite bacteriana. O setor também se responsabiliza pela atualização dos
manejos odontológicos em pacientes com afecções cardíacas específicas, com ênfase na
manutenção bucal. Os cirurgiões-dentistas, diretores do d epartamento, são responsáveis
pela administração, pelo planejamento e pela divulgação de atividades relacionadas a
esses temas, além de organizar cursos, simpósios e campanhas de conscientização.
O departamento de Fisioterapia da Sociedade promove encontros, seminários e
reuniões que incentivam a união e o desenvolvimento profissional dos associados.
Também atua no desenvolvimento de pesquisas e técnicas para a reabilitação de pacientes
cardiopatas, por meio de atividades que promovam a recuperação de suas condições
físicas, mentais e sociais, com o objetivo de facilitar seu retorno às atividades cotidianas.
A criação dos departamentos, além da integração entre áreas afins, foi importante
para apoiar outra iniciativa relevante desse período: a realização de diversas atividades
voltadas ao público leigo, com forte repercussão na capital e no interior do Estado.
A “Programação para leigos” teve início durante a intensa participação da SOCESP
na Semana do Coração, promovida pelo Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em
Cardiologia (Funcor), em 1993 e 1994. Realizadas em 21 cidades do interior de São
Paulo, as atividades foram coordenadas pela assessoria da presidência da SOCESP, sob
a direção do doutor Ricardo Pavanello e do Hospital do Coração, com a colaboração de
quatro departamentos da entidade.
Na capital paulista, a SOCESP instalou postos de atendimento no Conjunto
Nacional, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (região central) e no Parque
do Ibirapuera, além de outro, alocado no município de Guarulhos, no interior do
Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em cada um desses lugares, foram desenvolvidas
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XVI Semana do Coração, realizada
entre 21 e 23 de agosto de 1995

atividades multidisciplinares, sob coordenação médica, com propósito de conscientizar
os participantes e transmitir conhecimentos sobre prevenção das doenças cardíacas. O
departamento de Enfermagem atuou no combate à hipertensão arterial; o de Nutrição
no combate à obesidade, ao diabetes e às dislipidemias; o de Psicologia no combate
ao fumo e ao estresse; e o de Odontologia na prevenção da endocardite infecciosa e
orientação sobre saúde bucal.
Em decorrência da experiência na Semana do Coração, surgiram três outros projetos
voltados ao público leigo: “SOCESP vai à empresa”, “SOCESP vai à escola” – para
conscientizar sobre os cuidados adequados à boa saúde cardiovascular – e “SOCESP
contra o fumo”, realizado em 28 de agosto de 1994, no posto do Conjunto Nacional,
com ações de combate ao tabagismo, sob a coordenação do doutor Abrão Cury. A
repercussão do evento foi expressiva e motivou a diretoria repeti-lo no ano seguinte,
no Dia Internacional do Combate ao Tabagismo, celebrado em 31 de maio. Além de
contar com a participação dos departamentos de Psicologia e Odontologia, a atividade
recebeu o apoio da prefeitura de São Paulo, cujo então secretário municipal da Saúde,
doutor Getúlio Hanashiro, ficou responsável pela a abertura simbólica dos trabalhos.
Em continuidade ao processo de interiorização das atividades da SOCESP, com o
objetivo de atualizar conhecimentos sobre Cardiologia, quatro novos centros de estudos
foram criados nesse período: em Araras, Jundiaí, Franca e na região do ABCDM (que
engloba os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema e Mauá). Os Programas de Educação Continuada passaram a ser ministrados
nos recém-fundados Centros de Estudos Cardiológicos e o raio de ação da SOCESP se
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Diretoria da SOCESP durante o XV Congresso, realizado
entre 2 e 4 de junho de 1994, em Ribeirão Preto

expandiu para 16 cidades. Alguns anos mais tarde, os quatro centros seriam oficializados
como sedes regionais da Sociedade.
Por fim, ainda sob o comando da doutora Amanda Guerra, foram realizadas duas
campanhas que buscavam ampliar o quadro associativo da SOCESP. A promoção
“Sócio 3000”, realizada em março de 1994, dava ao ganhador – escolhido por meio
de sorteio – uma viagem para Atlanta, nos Estados Unidos, com passagens e estadia
garantidas, onde o associado poderia participar das sessões científicas do American College
of Cardiology. Patrocinada por um parceiro da entidade, a ação ocorreu novamente, com
o lançamento da promoção “Sócio 3500”, voltada aos participantes da 15ª edição do
congresso, realizada em Ribeirão Preto. O vencedor do sorteio foi premiado com uma
viagem para Dallas, Estados Unidos, onde participou do congresso da American Heart
Association, em novembro de 1994.
Ao final da gestão da doutora Amanda Guerra, o número de associados aumentou
35%. Como um reflexo do que acontecia no País, a SOCESP estava superando o negativo
cenário econômico da primeira metade dos anos 1990 e se firmando como uma entidade
reconhecida e bem estruturada. Tanto assim, que no primeiro ano após a instituição
do Plano Real, o orçamento destinado à saúde pública cresceu e se fixou. As soluções
emergenciais, que eram adotadas até então, foram substituídas por formulações que
asseguravam correções no orçamento federal e no compromisso com as demais instâncias
de governo. No período de 1995 a 2002, por exemplo, o Orçamento de Custeio e Capital
(OCC) cresceu 34,13%. Passou de R$ 16,553 bilhões para R$ 22,203 bilhões – sem
considerar os recursos destinados para saneamento.
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XVI Congresso da SOCESP, realizado de
15 a 17 de junho de 1995, em Campinas

“Todos os presidentes da SOCESP sempre procuraram formar um grupo
coeso e ativo em favor da Cardiologia, e a Sociedade soube manter
essa atividade unificadora até os dias de hoje. Seus passos foram muito
coerentes com os planos traçados na época de sua fundação.”

Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa (1993-1995)

Foi também durante o primeiro governo de FHC que o doutor Adib Jatene tornou-se
ministro da Saúde. O cardiologista havia atuado no mesmo ministério durante o governo
Collor, entre fevereiro e outubro de 1992. Em janeiro de 1995, Jatene foi convidado
pelo presidente da República para, mais uma vez, comandar a pasta. Ao assumir o
cargo, o médico estabeleceu como compromisso combater a corrupção no âmbito da
saúde pública e passou a defender o aumento dos investimentos no setor, pelo governo
federal. Jatene foi um dos principais articuladores da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), tributo destinado ao custeio da saúde pública a
princípio e, depois, também da previdência social e do combate à pobreza, que vigorou
até 2007. Jatene não era político, foi ministro por reconhecimento de seus méritos como
especialista, como gestor na área da saúde.
Nesse período, os índices de mortalidade por doenças isquêmicas do coração
também representavam uma grande preocupação para a saúde pública. De 1993 a 1997,
as internações hospitalares atribuídas a essas doenças representaram 1% de todas as
internações e 3,3% dos gastos do SUS. Os quadros de angina foram responsáveis por
53,3% das internações por doenças cardíacas e os de infarto por 26,6%.2
2 Arquivo Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 74, n 6, p 483-92, jun. 2000.
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XVII Congresso da SOCESP, realizado
de 30 de maio a 1º de junho de 1996, em Santos

Diante desse quadro, a SOCESP deu início ao Registro Epidemiológico do Infarto do
Miocárdio (atual Resim), que chegou a envolver cerca de cem serviços de saúde do Estado
de São Paulo. O objetivo dessa investigação era dimensionar a qualidade e os moldes
do tratamento que as pessoas vítimas de infarto recebiam nos hospitais e nos prontos-socorros do Estado. Além disso, por meio do mapeamento confiável da incidência e do
impacto dessas doenças, seria possível aos interessados – nos âmbitos governamental,
privado ou associativo – desenvolver ações e soluções específicas.
Outra importante demanda desse período era colocar os profissionais da área em
contato com o que havia de mais moderno em termos de pesquisas e tecnologias, que
se desenvolviam em ritmo continuado. Foi naquele momento que o doutor José Carlos
Nicolau (1995-997) assumiu a presidência da SOCESP, ao lado da diretoria formada por
Fábio Biscegli Jatene (vice-presidente), Antonio Carlos C. Carvalho (1ª secretário), Carlos
Costa Magalhães (2º secretário), Antonio Carlos Palandri Chagas (1º tesoureiro), Alberto
Francisco Piccolotto Naccarato (2º tesoureiro), Marcelo Chiara Bertolami (diretor de
Publicações), Luiz Antonio Machado Cesar (coordenador de Informática), Nabil Ghorayeb
(coordenador de Marketing) e José Antonio Martin Neto (coordenador científico). Uma
das principais iniciativas da gestão foi renovar e aperfeiçoar a composição dos Programas
de Educação Continuada e de aprimoramento científico que a Sociedade ofertava.
À época, a SOCESP disponibilizava cursos de atualização, reciclagem e educação
continuada em suas Regionais, sempre com excelente retorno tanto do ponto científico
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quanto de audiência. Entretanto, o da capital, realizado na sede da Associação Paulista
de Medicina (APM), não despertava o interesse dos médicos locais. Assim sendo, e
levando em conta que a SBC estava desenvolvendo “Cursos Nacionais de Reciclagem”
em diversas capitais do País, a SOCESP, em comum acordo com a SBC, implementou
o “Curso de Reciclagem”, que passaria a ser o “Programa de Educação Continuada”,
ofertado na capital do Estado. Essa iniciativa resultou em enorme sucesso que perdura
até os tempos atuais.
Com duração de cinco dias, o programa passou a abordar temas abrangentes da área de
Cardiologia. Em suas referências bibliográficas, os professores buscam seguir as diretrizes
da SBC, contemplando conteúdos que carecem de contínua revisão e aperfeiçoamento.
O tempo fez com que a credibilidade do programa aumentasse, assim como o número
de alunos inscritos. Não demorou para a demanda triplicar de volume em relação ao

Doutor José Carlos Nicolau e doutora Amanda Guerra
durante a cerimônia de posse da diretoria, em 1995
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Equipe de profissionais da SOCESP durante o Simpósio
Internacional em Orlando, nos Estados Unidos, em 1996

movimento registrado em outras regiões do Brasil, mantendo-se uma média anual de mil
participantes. Muitos deles vinham de outros Estados e até de países como Argentina,
Colômbia e Paraguai.
Foi também na gestão do doutor José Carlos Nicolau que surgiu o Simpósio SOCESP,
realizado imediatamente antes do congresso do American College of Cardiology (ACC), na
própria cidade onde esse congresso seria realizado, para que os brasileiros (e muitos
estrangeiros, principalmente, sul-americanos) tivessem um fórum que lhes permitisse
atualizar em temas específicos cuidadosamente selecionados pela SOCESP, além de ser
uma oportunidade única de congraçamento social. Essa realização obteve sucesso entre
os médicos a partir de 1995, e, seguramente, contribuiu para o aumento na frequência
de brasileiros aos congressos norte-americanos e europeus, que se notou a partir dessa
época. A economia estabilizada também teve seu papel naquele momento, pois até 1999 o
governo controlou artificialmente a cotação da moeda norte-americana. Com as viagens
ao exterior mais acessíveis, uma das edições do congresso do ACC chegou a registrar a
presença de 200 médicos brasileiros.
O ano de 1997 foi de grande importância para a modernização e o aprimoramento
da comunicação entre a SOCESP e os seus associados. Acompanhando a popularização
da internet, a Sociedade pôde, também, lançar sua primeira página na rede mundial de
computadores.
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O congresso realizado anualmente pela Sociedade também continuava a receber
um número sempre crescente de profissionais e estudantes de Medicina. Até então, as
18 edições prévias do evento haviam acontecido, no sistema de rodízio, em diferentes
cidades do interior do Estado. Ora, logo ao assumir a diretoria para o biênio 19951997, o doutor José Carlos Nicolau constatou as dificuldades cada vez maiores de
se manter essa rotina, pois as cidades onde o congresso se realizava tinham cada
vez mais dificuldades em absorver o contingente de profissionais participantes. A
conclusão foi óbvia, pois o atual sistema estava se tornando um entrave à plena
qualidade do evento.
Após um estudo minucioso das capacidades das cidades-sede, a diretoria chegou
à conclusão de que Campos do Jordão, em São Paulo, oferecia melhores condições
hoteleiras. Considerando a forma como os congressos vinham sendo realizados todos
os anos, a SOCESP dispendia uma quantidade vultuosa de dinheiro na adaptação do
local de realização do evento. Desse modo, foi realizada uma parceria com a Ordem dos
Salesianos em Campos do Jordão, que possuía uma estrutura já montada onde haviam
XVIII Congresso da SOCESP, realizado entre
15 e 17 de maio de 1997, em Campos do Jordão
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sido realizados os dois congressos anteriores ocorridos naquela cidade. Essa iniciativa
permitiu à SOCESP investir em uma sede própria, expandindo continuamente a
estrutura já existente, sempre em parceria com a Ordem dos Salesianos, de tal sorte
que, a partir da 18ª edição do congresso, em Campos do Jordão, o evento passou a ser
realizado sempre naquela cidade, deixando de fazer rodízio entre diferentes municípios
do interior do Estado.
Os investimentos começaram a ser feitos a partir da assinatura de um contrato que
garantia o uso do espaço 15 dias por ano, inicialmente, durante o período do congresso.
O número de dias de uso poderia ser ampliado a cada ano, de acordo com os novos
recursos que a Sociedade viesse a aplicar na estrutura. Tempos mais tarde, foi firmado
novo acordo, que determinava a locação da área pela SOCESP durante o ano inteiro. A
parceria com o Instituto Salesiano permitiu que a entidade levasse adiante a adaptação
do espaço em um verdadeiro Centro de Convenções, com excelente estrutura, que
compreendia áreas de exposição comercial e de atividades didáticas.
Estava resolvida a questão: confortável e de fácil acesso aos associados, a estrutura
do Centro de Convenções SOCESP de Campos do Jordão poderia abrigar o justificado
gigantismo que assumia o principal evento organizado pela Sociedade. E assim foi
feito durante os dex anos em que o congresso da SOCESP se manteve em Campos
do Jordão. No entanto, o congresso precisou ser transferido para a cidade de São
Paulo, pois a rede hoteleira não mais oferecia a capacidade necessária para receber o
número crescente de congressistas. Encerrava-se um ciclo, e o congresso nunca mais
foi realizado fora da capital do Estado.

“A SOCESP é um exemplo inconteste de sucesso na Cardiologia e na
Medicina. Isso inclui também o próprio congresso. Na minha opinião, o
maior responsável por isto tudo é o espírito de união vigente na entidade.”

José Carlos Nicolau (1995-1997)

Aparentemente, a tendência de priorizar a infraestrutura na escolha da cidade-sede
dos congressos, também contemplava outras sociedades de Cardiologia. O Congresso
Nacional da SBC, por exemplo, restringiu sua realização a apenas algumas capitais do
País, que já haviam se mostrado capazes de receber o encontro. O mesmo aconteceu
nos Estados Unidos, com os congressos da American College of Cardiology, que à época
limitaram sua realização a algumas cidades específicas.
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Durante a fase de transição do congresso, a Sociedade seguiu seu ritmo de expansão, agora
sob a presidência do doutor Fábio Biscegli Jatene (1997-1999), com a diretoria integrada
por Eulógio Emilio Martinez Filho (vice-presidente), Bruno Caramelli (1ª secretário), José
Luiz Balthazar Jacob (2º secretário), Marcelo Chiara Bertolami (1º tesoureiro), Benedito
Carlos Maciel (2º tesoureiro), Marcelo Mauricio Wajngarten (diretor de Publicações),
Carlos Costa Magalhães (coordenador de Campos do Jordão), Ari timerman (coordenador
científico) e José Francisco Kerr Saraiva (coordenador de Informática).
Naquele momento, em que a SOCESP alcançou o expressivo número de cinco mil
sócios, foi criado o mais novo meio de comunicação da SOCESP, por iniciativa do doutor
Maurício Wajngarten, à época diretor de Publicações. O crescente volume de informações
e novidades da Cardiologia, ao lado de agendas cada vez mais ocupadas dos profissionais
médicos, exigia encontrar um caminho para fazer fluir as informações, tão necessárias
à atualização constante e ao aprimoramento da assistência aos pacientes. A solução
encontrada pela SOCESP – e inspirada em publicações internacionais que buscavam
expor artigos acadêmicos considerados relevantes – foi a produção do Jornal SOCESP.
Impressa em papel, a publicação circulava mensalmente, em formato que permitia a leitura
rápida e respondia de modo dinâmico às dúvidas sobre prática clínica diária, com base em
evidências recentes, dando ênfase aos pontos de vista dos médicos associados à SOCESP.
Na sessão “Tribuna do Leitor”, os sócios podiam enviar comentários, sugestões e perguntas.
A sessão “Imprensa Leiga” tinha o objetivo de documentar notícias veiculadas pelos meios
de comunicação tradicionais. O jornal ainda contava com um espaço dedicado à divulgação
de eventos sociais e científicos da SOCESP.

“Na época em que presidi a SOCESP, me impressionei muito com a
dedicação dos profissionais da diretoria. Havia muita união. Vigorava
também um espírito muito forte de trabalho. No caso da SOCESP,
percebo que ela também é muito especial por possuir uma natureza muito
empreendedora. Nossa sociedade é muito ativa. Esse sentimento de
colaboração na SOCESP tem muita vivacidade.”

Fábio Biscegli Jatene (1997-1999)

Outra iniciativa importante do doutor Fábio Jatene, quando presidente, foi a
profissionalização da SOCESP, mudança que conduziria a Sociedade rumo ao novo
milênio, de maneira estruturada e moderna. Na ocasião, percebeu-se que era urgente a
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(da esq. p/ dir.) José Carlos Nicolau, Fábio Biscegli Jatene,
Fumiko Sonoda e Rafael Leite Luna durante a ceimônia
de posse da diretoria responsável pela administração da
SOCESP durante o biênio 1997-1999

contratação de um administrador profissional para atuar nessa área, buscando maior
eficiência. Em pouco tempo, a diretoria passou a contar com um gerente e uma equipe
treinada para implementar agilidade administrativa à Sociedade. Nessa dinâmica, a
secretaria e a tesouraria da SOCESP foram informatizadas. Assim, graças ao seu quadro
administrativo e aos recursos de informática, a entidade pôde atualizar seus cadastros e
melhorar o controle financeiro. Essa reconfiguração do setor administrativo deu respaldo
para a SOCESP crescer de maneira ordenada, despedindo-se dos anos de 1990 totalmente
pronta para avançar para a nova fase de sua evolução.
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O coração no século XXI

N

a década que engloba os anos de 2000 a 2010, o Brasil passava por
um período de estabilidade econômica e de fortalecimento de suas
instituições democráticas. No âmbito da saúde pública, a criação e a
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorrida a partir de
1988, exigiu vencer os obstáculos presentes em um país de dimensões continentais – e
muitos deles persistem até os dias de hoje. Se, por um lado, houve avanços importantes
na qualidade de vida das pessoas, por outros ainda há carências a serem resolvidas.
Nesse ponto, convém mencionar as iniciativas dignas de mérito como a Política
Nacional de Imunização (PNI), a Estratégia de Saúde da Família (PSF), a redução da
mortalidade infantil em todo o País, a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, os Serviços
de Atenção Médica de Urgência (SAMU), as políticas voltadas ao tratamento da AIDS e
as campanhas de combate ao uso de tabaco, de incentivo à doação de sangue e de órgãos
para transplantes, entre outras.
Apesar dos avanços na medicina preventiva, dos investimentos em pesquisas científicas
e da evolução das técnicas médicas, o estilo de vida cada vez mais estressante, os descuidos
com a alimentação e a falta de exercícios físicos contribuíram em muito para que, no ano
2000, as doenças cardiovasculares continuassem a liderar a classificação das principais
causas de morte no mundo, de acordo com os levantamentos da Organização Mundial
de Saúde (OMS). No final da mesma década, o número de óbitos chegaria a 17 milhões
de pessoas em todo o planeta.
Nesse contexto socioeconômico, a SOCESP continuou a expandir sua atuação na
primeira década do século XXI. Aquele período foi inaugurado durante a gestão do
doutor Marcelo Chiara Bertolami (1999-2001), com a diretoria integrada por Álvaro
Avezum (vice-presidente), Antonio Carlos Carvalho (1º secretário), José Francisco Kerr
Saraiva 2º secretário/coordenador de Informática), Antonio Carlos Palandri Chagas (1º
tesoureiro), Carlos Costa Magalhães (2º tesoureiro/coordenador Campos do Jordão),
Paulo José Ferreira Tucci (diretor de Publicações), Silvia G. Lage (diretora científica),
Alberto Francisco Piccolotto Naccarato (coordenador de Marketing), Antonio C. G.
Penna (representante das Regionais) e Luciano de Figueiredo Aguiar (coordenador da
Área de Interesses Profissionais). A nova gestão esteve à frente da Sociedade em uma
fase marcada pelos desafios relacionados ao congresso da SOCESP. Naquele tempo, a
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estrutura de Campos do Jordão começava a apresentar obstáculos à realização do evento,
que levava milhares de pessoas à cidade no feriado de Corpus Christi, celebrado em
junho. Era um momento crucial para o crescimento e o futuro do congresso, um dos
maiores e mais importantes encontros de profissionais da Cardiologia em todo o País.
No início do ano 2000, a diretoria da SOCESP e a Comissão Organizadora do XXI
Congresso se reuniram com representantes da rede comercial e hoteleira de Campos
do Jordão, para discutir os preços praticados pelos estabelecimentos da cidade nos dias
do evento. Embora o Centro de Convenções da SOCESP satisfizesse as necessidades do
encontro, os congressistas enfrentavam obstáculos financeiros e de mobilidade para se
manter na cidade. O preço da hospedagem subia acima do praticado na alta temporada
turística, tendência também vista em restaurantes e demais serviços. O público que afluía
à cidade, era, de fato, gigantesco: o número de congressista se aproximava dos cinco mil,
e havia ainda o contingente integrado por patrocinadores e familiares dos participantes.
Ao todo, o número de visitantes que gravitava em torno do evento chegaria a 15 mil, na
metade daquela década.
O congresso não poderia ser limitado – quantitativa e qualitativamente. Ao lado da
luta por um contexto regional que melhor amparasse quem viajava à região do Vale
do Paraíba, onde localiza-se a cidade, o evento se sofisticava. Realizado de 25 a 27 de
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Amistoso de futebol entre os participantes do XXI Congresso da SOCESP,
realizado entre 24 e 26 de maio de 2001, em Campos do Jordão

maio, o XXI Congresso da SOCESP foi o primeiro a se articular em torno de um tema
principal, unindo as apresentações de trabalhos, cursos e palestras. Naquele ano de
2000, as atividades tiveram o mote “Epidemia cardiovascular em desenvolvimento: as
evidências da necessidade de prevenção”. O encontro teve como presidente o doutor
José Antônio Marin Neto.
Enquanto isso, a SOCESP também crescia e era aprimorada. A jurisdição das regionais
passou por uma revisão, pois algumas cidades eram integrantes de mais de uma seção.
Em 2001, a Regional de Jundiaí foi criada. Dois anos antes, em 1999, primeiro período
da gestão Bertolami, havia sido criado o departamento de Educação Física e Esporte.
A nova área veio atender os profissionais e interessados em uma importante interface
da atividade cardiológica – afinal, exercícios físicos são auxiliares ao tratamento e à
prevenção de cardiopatias. O novo departamento também refletia o crescimento das
academias de ginástica, que entre o final dos anos 1990 e o começo dos 2000, conheceu
uma importante transição, passando do modelo de pequenos empreendimentos baseados
em aulas de aeróbica e exercícios de musculação, estruturado na década de 1980, para a
configuração de espaços amplos, com equipamentos modernos e aulas multifuncionais,
característicos da era ﬁtness que marcaria o início do novo século. As boas-vindas aos
profissionais da Educação Física também coincidiriam com o XXIII Congresso SOCESP,
de 2002, que tratou, entre outros temas, de como a morte súbita pode acontecer durante
as práticas esportivas. O assunto repercutiu na imprensa, em matérias jornalísticas nas
quais os membros da SOCESP eram os entrevistados.
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Inauguração do Centro de Educação
Continuada, em 11 de maio de 2001

As ações educacionais da SOCESP continuavam a ser aprimoradas. Em 2000,
a Sociedade adquiriu um novo conjunto no Edifício Conjunto Nacional, com a
função de sediar os cursos de educação continuada. O novo espaço ganhou um auditório,
equipamentos de informática, acervo de vídeos educativos e uma estrutura para a
realização de videoconferências. Naquele começo de século XXI, a internet ensaiava
passos mais ousados, e a informática se mostrava um notável suporte de comunicação e

XXIII Congresso da SOCESP, realizado
de 24 a 26 de maio de 2001, em Campos do Jordão
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X Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia,
realizado entre 11 e 15 de julho de 2001, em São Paulo

armazenamento de dados. No Brasil, 12 milhões de pessoas tinham acesso à rede mundial
de computadores – em 2018, apenas para efeito de comparação, somos 116 milhões de
internautas, pouco mais da metade da população. O fato é que, com processadores
mais rápidos e computadores com memória cada vez mais expandidas, esse recurso
tecnológico ficava mais popular. Acompanhando esse movimento, e para facilitar o
acesso dos cardiologistas ao conhecimento, a SOCESP lançou o Cardio-Rom, a SOCESP
em CD, que armazenava os mais recentes estudos do segmento. Além disso, o Manual de
Redação da SOCESP foi reeditado, e o livro 25 Anos de História – Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo, de autoria do doutor Marcos Fabio Lion, foi lançado.
As iniciativas de comunicação também continuaram na linha de frente da Sociedade,
com o Jornal SOCESP atuando como importante elo entre a diretoria, na capital, e
os associados espalhados por todo o Estado. Na seção “Falando com os sócios”, os
leitores eram convidados a enviar as principais dúvidas de seu cotidiano de trabalho. As
perguntas eram compiladas pelos presidentes de cada uma das Regionais e enviadas à
capital, favorecendo a integração. Os temas mais urgentes e populares eram esmiuçados
no jornal. A pedido dos sócios, a publicação passou a contar com a seção “Notícias da
SOCESP”, que trazia notas sobre o trabalho desenvolvido pela diretoria e os reflexos
das iniciativas para as Regionais.
Na SOCESP, a produção científica e a difusão do conhecimento são aspectos colaterais
das ações educativas. Nessa seara, no começo dos anos 2000, a SOCESP criou o projeto
RESIM (Registro do Infarto Agudo do Miocárdio do Estado de São Paulo). Levada a
cabo durante o ano de 2001, a fase-piloto agregou mais de 90 centros de saúde em todo o
Estado. O levantamento trouxe consciência do real panorama do tratamento do infarto
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XXI Semana do Coração, realizada
entre 16 e 19 de setembro de 2001

no miocárdio no Estado, dando suporte à análise técnica e crítica dos procedimentos
adotados, para enfim uniformizar a conduta em todo o Estado. A sede da SOCESP
recebeu 600 fichas de pacientes.

“Na SOCESP, sempre houve uma continuidade de ações, não havendo
espaço para interesses políticos e pessoais. Uma sociedade médica só existe
por causa do associado. No caso da SOCESP, ele foi sempre seu foco. Todos
os passos da SOCESP buscam valorizar o associado e procurar o melhor
para ele. Tenho muito orgulho de ter participado da SOCESP.”

Marcelo Chiara Bertolami (1999-2001)

Na mesma fase, viabilizou-se o Projeto EMAPO (Estudo Multicêntrico de Avaliação
Pré-Operatória). Coordenado por Bruno Caramelli e Cláudio Pinho, o projeto de
educação para profissionais trouxe aulas fundamentadas em casos clínicos e com foco
prático. Entre os temas abordados, estavam “Anticoagulantes e antiplaquetários no
perioperatório”, “O que muda com os novos anticoagulantes?” e “Perioperatório em
cirurgia bariátrica e peculiaridades para cirurgias não cardíacas em obesos”.
Na gestão seguinte, entre os anos de 2001 e 2003, a Sociedade foi comandada pelo
doutor Antônio Carlos Palandri Chagas, ao lado da diretoria integrada por Décio de
Lima Pinho (vice-presidente); Ieda Jatene Bosisio (1ª secretária); Otávio Rizzi Coelho
(2º secretário); Luciano Figueiredo de Aguiar (1º tesoureiro); Agnaldo Pispico (2º
tesoureiro); os diretores Francisco Rafael M. Laurindo (Científico), Ibraim Masciarelli
Pinto (Publicações) e Antônio C. G. Penna (Regionais); e os assessores Bráulio Luna Filho
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(da esq. p/ dir.) Antonio Carlos Palandri Chagas, Marcio Jansen de Oliveira
Figueiredo, Ivan Lorenzato, Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Agnaldo
Piscopo, Décio Pinho, Cleber Franchini, Luciano Figueiredo de Aguiar e
Carlos Costa Magalhães no XXIII Congresso da SOCESP, realizado
de 11 a 13 de abril de 2002, em Campos do Jordão

Equipe de apoio aos participantes do XXIII Congresso da SOCESP

(Defesa Profissional), João Manoel Rossi Neto (Informática), Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato (Eventos) e Carlos Costa Magalhães (Infraestrutura). O uso da tecnologia e
o serviço social desempenhado pela SOCESP estariam em foco. Em 2002, foi criado o
Curso Virtual de Cardiologia. Foi uma iniciativa pioneira entre sociedades médicas do
País, que consequentemente mudaria paradigmas não só na SOCESP, mas, também, em
outras entidades do gênero. Desde a sua primeira edição, o treinamento atraiu público
além das fronteiras do Estado de São Paulo, agrupando alunos de outras regiões do Brasil
e até mesmo de outros países. A área de Cardiologia Pediátrica também recebeu reforços,
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Reunião de planejamento estratégico SOCESP realizada em Pouso Alegre (MG),
durante a gestão de Marcelo Chiara Bertolami (1999-2001)
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com a criação do Centro de Referência em Cardiologia Pediátrica. Com o programa de
capacitação coordenado pela doutora Ieda Jatene, as aulas ministradas por todo o Estado
levaram conhecimento sobre o coração a cardiologistas, pediatras, enfermeiros, berçaristas,
cirurgiões cardíacos e neonatologistas. Em 2002 também foi realizado o Treinamento em
Medicina Baseado em Evidência e Metodologia de Pesquisa. O programa destinou-se aos
médicos integrantes dos Programas de Residência do Estado de São Paulo, fornecendo
conhecimento adicional sobre os principais modelos de investigação científica, além de
treinamento na análise da literatura médica utilizada no dia a dia de atendimentos.
Também em 2002, foi realizada a primeira edição do Fórum de Pesquisa
Cardiovascular. O evento buscou agregar pesquisadores e estudantes com diferentes
competências científicas em pesquisa de alto impacto. Esse evento, realizado na sede
da SOCESP, teria continuidade nos anos seguintes. No mesmo ano, foi realizado o
Curso ACLS (Advanced Cardiac Life Support), na capital e em Campinas, pelo Centro de
Treinamento em Emergência SOCESP/Pró-Life, estrutura criada no mesmo período.
O Centro rapidamente se tornaria essencial na realização de práticas de capacitação
de emergências cardíacas, atendendo profissionais da saúde e leigos.
Na área de eventos, foi realizado, em 2003, no município de Ribeirão Preto, o I
Simpósio de Medicina Nuclear para o Cardiologista, enquanto que a capital sediou
o II Fórum SOCESP de Pesquisa Cardiovascular. Na mesma época, seriam realizados
o 1º Simpósio SOCESP de Cardiologia, com 230 participantes, e uma série de cursos
de educação continuada, como o “Eletrocardiografia básica”, com duração de quatro
meses e 150 participantes; e “Terapia cardiovascular”, com duração de três meses
e 86 participantes. Também foram criados o Clube de Arritmias, que reuniu 56
profissionais, e o Curso Nacional de Ecocardiografia. Além disso, foram significativos
os incentivos à produção científica pelos associados: a SOCESP concedeu duas bolsas
de pesquisa científica, e o departamento de Fisioterapia promoveu o 1º Concurso
de Publicação Científica “Fisioterapeuta Pesquisador em Cardiologia”.
Em paralelo, o congresso continuava trazendo novidades. Sua 23ª edição, realizada
em 2003, reservou todo um dia da programação para a atualização curricular, e foi
o primeiro a propor a apresentação de temas livres – modalidade de apresentação de
trabalhos científicos que se tornaria marca registrada do encontro.
No campo associativo, ainda no mesmo ano, mereceu continuidade o trabalho de
aperfeiçoamento da divisão geográfica por Regionais mais compactas. A percepção de
que as Regionais não cresciam de maneira homogênea inspirou uma parceria com a
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Associação Paulista de Medicina (APM), a partir da qual algumas Regionais da APM
passaram a funcionar como seções físicas da SOCESP. Essa integração seria decisiva,
permitindo que todo o Estado fosse coberto pela SOCESP, com estrutura física para
a realização de cursos e encontros. Além de fundar mais uma Regional, na cidade de
São Carlos, a Sociedade ampliou as instalações e as atribuições de sua sede, na capital
paulista, com a inauguração do Centro Administrativo, no Conjunto Nacional, e a
criação da SOCESP Eventos.
O Jornal SOCESP continuava a ser uma importante ferramenta no trabalho de
integração e comunicação entre os médicos das diferentes regiões do Estado e dos
profissionais de variadas áreas que compõem a entidade. Como parte do trabalho de
reestruturação das seções da SOCESP pelo interior e pelo litoral paulista, os diretores
das Regionais escreveram sobre a história de suas divisões e principais realizações, entre
cursos de atualização, encontros para discussões de casos práticos e reuniões científicas.
O mesmo pode ser dito a respeito dos departamentos de Psicologia, Enfermagem, Serviço
Social e Fisioterapia, por exemplo, que ganharam espaço na publicação para resgatar suas
trajetórias e apresentar a todos os membros da Sociedade suas principais realizações,
entre simpósios realizados em paralelo ao congresso da SOCESP, publicações e cursos
de aperfeiçoamento e atualização. Foi um movimento importante para demonstrar
que, desde a virada do século, os departamentos seguiam em plena expansão: em 2001,
o departamento de Nutrição criou o Curso de Atualização em Nutrição, preparatório
para prova de título em especialista em Nutrição em Cardiologia. Um ano antes, o
departamento de Educação Física passara a promover o Encontro de Laboratórios de
Bioquímica, Fisiologia e Nutrição do Exercício, tendo realizado, em 2003, o I Simpósio
de Fisioterapia na Regional de Ribeirão Preto.
O jornal também passou a abrir espaço para a contribuição de especialistas de
outros ramos da Medicina e de outras ciências, cujos estudos interessassem à área
da Cardiologia. Também foi criado um concurso para a publicação de artigos por
membros da SOCESP. O incentivo à colaboração, por meio de artigos ou como
respostas às perguntas enviadas pelos leitores, logo daria resultado: em 2003, nada
menos que 80 membros da SOCESP contribuíram com o Jornal SOCESP. O sucesso
do periódico foi tanto que deu respaldo para a criação, na mesma época, de mais uma
publicação da Sociedade: o Manual Prático em Cardiologia.
Continuaram a ser feitos fortes investimentos na internacionalização da SOCESP.
No início da década, membros da SOCESP participaram de uma série de eventos
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em outros países, em especial nos Estados Unidos. Em 2003, aconteceu em Chicago
(Illinois) o VII Simpósio Internacional SOCESP/SBC, que antecedeu o Congresso
Anual do American College of Cardiology. A entidade apoiou também o VI Simpósio
Internacional de Cardiologia Clínica, realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia
em Orlando, Estados Unidos.
A Cardiologia era um tema cujo tratamento se fazia cada vez mais urgente perante a
opinião pública. Na esteira da implementação do Centro de Referência e Emergência,
em 2002, cujas ações tinham periodicidade mensal, a SOCESP se projetava na
educação de leigos e profissionais de outras áreas da saúde. O relacionamento com a
imprensa, as instituições de ensino e as associações civis também ficaria mais estreito.
Além de servir de fonte para temas como arritmia cardíaca, infarto e pressão alta,
a SOCESP se engajou nos alertas sobre os males causados por diabetes, tabagismo,
obesidade e colesterol alto, ampliando diretrizes de campanhas encabeçadas pelo
Ministério da Saúde. Desde o início da década – em razão da promulgação da Lei
Federal nº 10.167/20, que restringiu a propaganda de cigarros no Brasil –, vinha
crescendo o debate sobre os fatores culturais e psicológicos que levavam ao fumo
e os riscos representados pelo tabagismo. A partir dessa época, ficou cada vez mais
corriqueiro abrir um jornal de grande circulação e encontrar membros da SOCESP
tratando com exatidão científica, mas em linguagem popular, os temas do momento
em artigos, matérias e reportagens.
As pessoas comuns estavam, e cada vez mais, interessadas em saúde e problemas
relacionados ao coração. Nesse compasso, a SOCESP criou dois programas educacionais
para leigos: o Suporte Básico de Vida (BLS – Basic Life Support) e o Heart Save. Pouco depois,
a cidade de São Paulo adotaria uma ferramenta pedagógica conhecida em países como os
Estados Unidos, mas ainda inédita por aqui: o treinamento de ressuscitação em massa.
O curso ensina a qualquer pessoa, mesmo que inexperiente na área da saúde, a realizar
a ressuscitação cardíaca por meio de massagem e – à época – a técnica de respiração
boca a boca. A primeira edição do treinamento foi feita em parceria com o Hospital
Sírio-Libanês, nas dependências do Colégio São Luís, na região da avenida Paulista, na
capital do Estado. O exemplo se espalharia pelas Regionais. Em 2002, aconteceria o I
Curso de Treinamento em Ressuscitação Cardíaca para leigos, com 200 participantes,
na cidade de Ribeirão Preto.
Em agosto de 2003, o tema da morte súbita e a importância da ressuscitação cardíaca
como meio efetivo de salvar vidas foram reforçados em razão de um acontecimento trágico.
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O atleta camaronês Marc-Vivien Foé, de 28 anos, jogava pela seleção de futebol de seu
país e morreu durante uma partida contra a Colômbia, pela Copa das Confederações.
A autópsia mostrou que o jogador sofria de hiperdesenvolvimento da válvula esquerda.
Em 2004, o brasileiro Serginho, zagueiro do A.D. São Caetano, time do Grande ABC
paulista, sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu em campo. Os episódios
geraram dúvidas sobre a ocorrência da morte súbita, e a SOCESP colocou-se à disposição
dos meios de comunicação para esclarecer a população e dar exemplos positivos do
socorro de emergências cardíacas. Era o caso, por exemplo, de um projeto da SOCESP
no SAMU de Araras. Por iniciativa do diretor do Centro de Emergência da Sociedade, os
veículos do serviço de emergência da cidade ganharam desfibriladores e as equipes foram
capacitadas para manusear o aparelho, importante ferramenta na reversão de casos de
parada cardíaca. No mesmo ano, foi promovido, em Jundiaí, o curso ACLS (Suporte
Avançado à Vida), destinado a estudantes de Medicina, enfermeiros e fisioterapeutas.

“Eu sempre falava que, em nossa diretoria, não tínhamos um presidente,
mas sim um grupo de amigos trabalhando para um fim comum. Na época,
todos participavam de tudo. A Sociedade foi uma grande escola para
mim. Ela representava o que existe de melhor como uma sociedade com
fins científicos e educacionais. Trata-se de um modelo de sociedade de
especialidade.”

Antonio Carlos Palandri Chagas (2001-2003)

Além de levar ao público os principais ensinamentos sobre emergências cardíacas,
a SOCESP ampliou seu campo de atuação. Em 2002, um convênio entre a SOCESP
e a concessionária Autoban criou um serviço de resgate especializado nas rodovias
Anhanguera e Bandeirantes, que cortam o interior paulista. A assistência a ataques
cardíacos na estrada foi pioneira no País. No mesmo ano, o Instituto do Coração e a
SOCESP promoveram, em Itapetininga, o primeiro acampamento do Projeto Buscavida,
voltado para a reeducação alimentar e esportiva de crianças. A ação de prevenção de
desenvolvimento de cardiopatias escolheu uma cidade em que metade das crianças e dos
adolescentes submetidos a exames de sangue feitos pelas entidades públicas apresentava
alto índice de colesterol LDL. No acampamento, os pequenos aprenderam sobre culinária
saudável e nutrição, de maneira lúdica, e também foram encorajados a praticar atividades
físicas, regularmente.
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XXI Simpósio de Enfermagem em Cardiologia, realizado
entre os dias 13 e 15 de maio de 2004, em Campos do Jordão

Na SOCESP, a gestão de um novo presidente sempre começa sob os positivos feitos
deixados por seus antecessores; e assim foi quando o doutor Otávio Rizzi Coelho assumiu
a presidência da gestão 2004-2005, tendo na diretoria Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato (vice-presidente); Luciano de Figueiredo Aguiar (1º secretário); Fernando
Nobre (2º secretário); Bráulio Luna Filho (1º tesoureiro); Carlos Costa Magalhães
(2º tesoureiro); os diretores Rui Fernando Ramos (Científico), Carlos Vicente Serrano
Júnior (Publicações), Lilia Nigro Maia (Regionais); e os assessores Miguel Antonio
Moretti (Defesa Profissional), João Manoel Rossi Neto (Informática) e Roberto Rocha
Correia Veiga Giraldez (Infraestrutura). Encontrando-se em boa saúde financeira
naquele momento, a entidade abriu caminho para uma iniciativa há muito esperada
por todos os cardiologistas do Estado, que se reuniam anualmente em Campos do
Jordão: melhoramentos no Centro de Eventos. Parte da verba da Sociedade foi destinada
à reforma de sanitários e instalações elétricas, melhorias no mobiliário das salas e
construção de escadas externas.
Essas mudanças na estrutura do local foram oportunas. O XXV Congresso, realizado
de 13 a 15 de maio de 2004, teve recorde de público. Cinco mil congressistas estiveram
presentes naquela edição do encontro. O ano do jubileu de prata do congresso seria
marcado pela presença de uma arrojada ferramenta de interação com o público. Nos três
dias de evento, médicos ficaram a postos em um serviço telefônico especial, no modelo
“0800”, no qual responderam dúvidas e deram orientações sobre prevenção e tratamento de
cardiopatias. A iniciativa atraiu a atenção da imprensa, tendo sido amplamente divulgada
por jornais, revistas e rádios, além de despertar grande interesse do público.
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No ano seguinte, no XXVI Congresso, o número de participantes chegaria à marca
de 5.700 pessoas e, pela primeira vez, o total de inscrições feitas pela internet superou
o esperado – marcando mais um aspecto da evolução da SOCESP. Naquele encontro
de 2005, a Sociedade alcançaria mais uma conquista significativa. Durante o evento,
foi lançado o livro Tratado de Cardiologia da SOCESP. A publicação foi coordenada por
Fernando Nobre e Carlos Vicente Serrano Jr., e reuniu artigos de 329 médicos de todo o
Estado. O livro alcançou grande sucesso editorial, foi um dos laureados no 48º Prêmio
Jabuti, organizado todos os anos pela Câmara Brasileira do Livro, conquistando o
primeiro lugar na categoria “Ciências Naturais e Ciências da Saúde”.
O trabalho de tornar a SOCESP cada vez mais bem estruturada, enxuta e coesa
levou a Sociedade a adotar duas ferramentas comuns no universo corporativo, mas,
ainda pouco usuais no terceiro setor: Planejamento Estratégico e Auditoria. No final
de 2005, foram contratadas duas empresas especializadas na execução desse tipo de
trabalho. O Jornal SOCESP, enquanto isso, ampliava seu papel como meio de atualização
profissional. No ano anterior, o periódico lançara duas novas seções. Em “Highlights”,
eram publicados resumos de trabalhos apresentados em congressos internacionais;
e em “Short News”, as principais descobertas recentes da Cardiologia. A publicação
também declarava seu posicionamento em questões caras à toda a classe médica. Foi
o caso, por exemplo, do apoio manifestado ao Movimento de Resgate da Dignidade
do Médico, em defesa da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM).
Em 2005, foi lançado mais um esclarecimento de alerta à população, dessa vez dirigido
às mulheres. A campanha “Coração da Mulher” teve como estrela a atriz global Christiane
Torloni, além de um programa que incluía ações em parques e shopping centers de todo
o Estado, com quiosques e tendas para aferição de pressão, exames gratuitos de colesterol
e diabetes e a distribuição de materiais de conscientização sobre os riscos do tabagismo
e pressão alta e informações sobre os sintomas do infarto em mulheres.
O biênio sob a presidência do doutor Otávio Rizzi Coelho terminou com duas
importantes iniciativas da SOCESP. A primeira delas foi a decisão de submeter as
contas à uma auditoria independente, um marco de sofisticação da gestão financeira
da Sociedade. Com as contas passadas a limpo, ficou mais fácil prevenir contratempos
e planejar o futuro da instituição. Futuro que, a partir de então, também começaria
a ser delineado com mais clareza, com o advento do Planejamento Estratégico da
SOCESP, a outra medida relevante do final de gestão.
Memórias e realizações

93

(da esq. p/ dir.) Em pé: João Manoel Rossi, João Fernando Monteira Ferreira,
Carlos Costa Magalhães, Rui Fernando Ramos, Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato, Nabil Ghorayeb, Beatriz Matsubara, Luiz Shiguero Matsubara, Vicente
Sabacco Freitas e Francisco Antônio Agliussi. Sentados: Gloria Maria Marques de
Freitas, Fabio Sandoli de Brito e João Pimenta

“A SOCESP é um dos melhores exemplos da sociedade médica bem-sucedida. Ela cumpriu plenamente seus objetivos iniciais. A inﬂuência da
sociedade extrapola as fronteiras de nosso Estado, repercutindo mesmo
em todo o Brasil. Seu senso de responsabilidade permitiu que ela chegasse
ao patamar onde se encontra hoje.”

Otávio Rizzi Coelho (2004-2005)

A novidade foi colocada em prática em janeiro de 2006, quando os integrantes da
nova diretoria tomaram posse. O doutor Bráulio Luna Filho assumiu a presidência
para o biênio 2006-2007, ao lado de Ari Timerman (vice-presidente); Ibraim Masciarelli
Pinto (1º secretário); Ieda Biscegli Jatene (2ª secretária); João Nelson Rodrigues Branco
(1º tesoureiro); Miguel Antonio Moretti (2º tesoureiro); os diretores Fernando Nobre
(Científico), Edson Stefanini (Publicações), Marcio Jansen de O. Figueiredo (Regionais),
Carlos Vicente Serrano Junior (Infraestrutura); e os assessores José Henrique Andrade
Vila (Defesa Profissional); e Moacir Fernandes Godoy (assessor de Informática). Depois
da posse oficial, os novos gestores, os presidentes das Regionais e os antigos presidentes
da SOCESP se reuniram em Campinas para elaborar o planejamento dos anos seguintes.
Em dois dias de trabalho intenso, o grupo delineou o futuro da entidade. Foram definidas
suas áreas prioritárias, aspectos de fortalecimento e desenvolvimento profissional,
apoio e divulgação da produção científica na Cardiologia e relacionamento com toda a
Sociedade. O trabalho foi coordenado por André Staffa Filho, Ruy Bevilacqua e Maria
Lúcia Teixeira Ramos, e trouxe à luz uma série de diretrizes para o aperfeiçoamento
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XXVIII Congresso da SOCESP, realizado
entre 28 e 30 de abril de 2007, em São Paulo

da SOCESP. Esse movimento teria como base o apoio ao desenvolvimento profis-sional e à ciência, a defesa de sua atividade e a aproximação com a sociedade leiga.
Desse encontro nasceu a missão da SOCESP: “Congregar, representar e defender os
interesses profissionais dos cardiologistas do Estado de São Paulo, especialmente
estimulando o progresso e a difusão do conhecimento em Cardiologia”.
Um dos consensos da reunião foi a impossibilidade de se planejar o futuro de uma
entidade como aquela, sem conhecer as expectativas e as críticas das pessoas que a
compõem. Por isso, um dos frutos do encontro foi a encomenda de um estudo ao
Instituto Datafolha. Realizada nos meses seguintes, a pesquisa descobriu quais eram
os principais desejos e queixas dos membros da SOCESP. O congresso também foi
alvo de avaliação. E, naquele momento, foi atestado que o evento ficara grande demais
para Campos do Jordão: mais da metade dos entrevistados pelo Datafolha votou pela
mudança por uma cidade com infraestrutura e preços mais dinâmicos. A despeito dos
investimentos realizados no Centro de Eventos, a diretoria acatou a ideia de trocar de
cidade-sede. Com isso, o XXVII Congresso, realizado em 2006, seria o último a acontecer
no Vale do Paraíba.
A busca por um novo espaço não demorou para começar. O maior desafio era
encontrar um centro de eventos com suporte para receber mais de seis mil visitantes,
aliado a uma boa oferta de serviços na cidade. Cogitou-se tornar o congresso outra vez
itinerante, mas logo constataram que essa dinâmica seria inviável, agora que o evento
contava com milhares de participantes a cada edição – e o objetivo era torná-lo cada vez
maior. Por isso, a capital paulista logo despontou como a melhor alternativa.
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O preventório de Campos do Jordão durante o XXVII Congresso,
o último a ser realizado naquela cidade, em 2006
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De fácil acesso para estudantes e profissionais de todo o Estado, e também para
profissionais de outras localidades do Brasil e do mundo, o custo com deslocamentos
seria menor. A ampla rede hoteleira também era um atrativo favorável à cidade,
sem falar de opções de lazer, cultura e compras para os acompanhantes. O XXVI
Congresso, em 2007, aconteceu no ITM Expo e marcou a volta do evento à cidade
de São Paulo. A decisão logo se mostrou acertada. Além de os associados terem
respondido bem à mudança, os patrocinadores também pressentiram que aquela
seria uma boa edição do congresso: no primeiro dia de comercialização de itens
patrocináveis, a organização vendeu 25% a mais de espaço do que no mesmo período
do ano anterior. A transferência do congresso para São Paulo fez duplicar o número
de inscrições de congressistas e gerou uma receita líquida que seria igualada somente
na década seguinte. O maior potencial atrativo da nova localização se confirmou,
também, nas apresentações: em 2007, o número de trabalhos apresentados na seção
Temas Livres aumentou em 17%.
A temporada de renovação da Sociedade teve outros resultados. Na mesma época,
a Revista SOCESP teve seu projeto gráfico reformulado, passou a ser trimestral e
a apresentar dois temas a cada edição – até então, as edições eram publicadas a
cada dois meses, com apenas um tema central. O suplemento da Revista também
ganhou uma sessão especial para cada departamento. Essas mudanças atendiam os
interesses dos associados, todos queriam ver ampliados os canais de comunicação
da Sociedade – outra tendência também revelada pela pesquisa Datafolha. Nesse
movimento, foi criado o jornal SOCESP em Destaque, em 2006. Seu primeiro editorial
chamava os leitores-associados à contribuição para o novo periódico, nascido
para servir como meio de coesão e troca de experiência entre os cardiologistas.
“Dinâmico, abrangente, focado na permanente prestação de contas, SOCESP em
Destaque chega para afinar ainda mais o fluxo de informações entre diretoria e
associado, e vice-versa. Queremos ouvir sua voz, para que essa publicação retrate
fielmente os anseios, as demandas e as reivindicações dos cardiologistas e da
Cardiologia, apresentava o texto. Com divulgação ágil, o SOCESP em Destaque tinha
ainda a função de veículo para a prestação de contas e a apresentação de relatórios
de atividades dos departamentos, cumprindo também o papel de aproximação e
valorização com as Regionais.
O desejo de uma comunicação mais dinâmica trouxe, ainda, melhorias ao Portal da
SOCESP. As mudanças tinham em vista, sobretudo, o aperfeiçoamento de ferramentas
98

Socesp 40 Anos

de cursos on-line, uma novidade que concentrava cada vez mais iniciativas. Em 2006,
havia sido criado o Programa Continuado de Atualização de Aspectos Fundamentais em
Cardiologia pela internet. A primeira edição do curso, composta de aulas gravadas e chats
com os professores, se articulava em quatro temas – insuficiência cardíaca, hipertensão
arterial, dislipidemias e doença arterial coronária.
Os meios de comunicação reformulados eram uma importante ferramenta para
manter o associado informado sobre as mudanças realizadas na SOCESP. A diretoria de
Defesa Profissional passou a se chamar diretoria de Qualidade Assistencial, mobilizando
os profissionais no encaminhamento e na defesa de questões essenciais à atividade, a
exemplo da valorização dos honorários e das condições de trabalho, tanto no sistema
público, quanto no privado. A articulação com as Regionais se mostrou essencial nessa
empreitada. Outra iniciativa para atrair mais membros para a Sociedade foi a isenção
do pagamento de anuidade para os membros ainda residentes em Medicina.

“Tenho grande satisfação de dirigir a SOCESP, onde há, em vigência, um
grande nível profissional. Espero ter contribuído para que ela continue seu
processo de desenvolvimento nos próximos anos. Acredito também que a
SOCESP será cada vez mais uma sociedade representativa dos interesses
da maioria dos cardiologistas, atuando sempre em consonância comum às
expectativas da população.”

Bráulio Luna Filho (2006-2007)

Em 2007, o projeto de prevenção “Na Paulista, nós cuidamos do seu coração”, criado
em 2005, passou a se chamar “Em São Paulo, nós cuidamos do seu coração” e foi
ampliado para todo o Estado. A mudança enfatizou o posicionamento territorial das
ações da SOCESP: amplo e espraiado, com presença em todas as cidades, por meio das
Regionais. Era preciso tornar a instituição cada vez mais conhecida. Nesse espírito, em
2006 a SOCESP lançou o próprio programa de televisão. “Cuidando com o Coração”
foi “ao ar” pela primeira vez em outubro daquele ano, pelo Canal Universitário de São
Paulo, produzido em parceria com a TV Unifesp. O programa, apresentado pelo doutor
Nabil Ghorayeb, transmitia, quinzenalmente, pautas de esclarecimento e orientação
sobre cardiopatias, abordando temas como tabagismo, diabetes e pressão alta. Na
mesma época, a SOCESP adquiriu faixas de horário também na TV Assembleia e na
Rádio Bandeirantes.
Memórias e realizações
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A década de 2000 foi, enfim, de intensas novidades para a SOCESP, sob a gestão
do doutor Ari Timerman (2008-2009), que tinha ao seu lado Luiz Antonio Machado
Cesar (vice-presidente); Antonio de Pádua Mansur (1º secretário); Lilia Nigro Maia
(2ª secretária); Jorge Eduardo Assef (1º tesoureiro); João Nelson Rodrigues Branco
(2º tesoureiro); os diretores Edson Stefanini (Científico), Beatriz Bojikian Matsubara
(Publicações), José Francisco Kerr Saraiva (Regionais), Max Grinberg (Qualidade
Assistencial), Ibraim Masciarelli Francisco Pinto (Informática) e José Henrique Andrade
Vila (Relações Institucionais). Naquele período, foram ampliadas as ações de apoio
ao associado e à Sociedade como um todo. Em 2008, foi veio à luz o projeto SOCESP
Mulher. A iniciativa inédita de realizar um recorte de gênero no corpo de sócios permitiu
conhecer melhor as especificidades do cotidiano da cardiologista paulista. A partir de 251
entrevistas, foi traçado o perfil das mulheres que se dedicavam à especialidade, com dados
sobre as áreas em que atuavam, as trajetórias acadêmicas e profissionais, as atividades
de pesquisa, de extensão e de associativismo. As respostas vieram predominantemente
de mulheres acima dos 60 anos (73%), casadas (62%) e com filhos (54%). Mais da metade
das entrevistadas (66%) declarou ser provedora de seus lares. Além disso, 37% declararam
publicar artigos regularmente.
No mesmo ano, a diretoria de Qualidade criou o SOCESP Legal. O projeto trouxe aos
membros da Sociedade a possibilidade de receber assessoria jurídica, uma necessidade
cada vez mais importante. A consultoria jurídica destinava-se a esclarecer os aspectos
legais e éticos da atividade da Medicina, sem custos adicionais para o associado da
SOCESP. A iniciativa permitiu, também, a estruturação de um banco de dados sobre
os principais pontos de contato entre a Cardiologia e o Direito, mostrando quais são as
principais dúvidas dos cardiologistas sobre os aspectos legais de sua profissão. O acesso
ao SOCESP Legal era feito por uma nova seção no portal da entidade. Outro incentivo
ao associativismo foi o oferecimento de desconto de 20% na anuidade de 2009.
Na área científica, Campos do Jordão sediou, em 2008, o I Simpósio em Cardiogeriatria,
no qual foram discutidas as particularidades do tratamento do coração em pacientes da
terceira idade; e, em 2009, a cidade abrigou o Simpósio Hipertensão de Difícil Controle
– da Teoria à Prática. O congresso da SOCESP, enquanto isso, continuava crescendo.
Em seu segundo ano desde o retorno à capital, o encontro aconteceu no Expo Center
Norte, um dos maiores espaços para eventos da cidade. Naquela edição, as inscrições
para a apresentação de temas livres chegaram à marca inédita de 1.100 trabalhos, e sete
mil profissionais da saúde compareceram ao congresso, estabelecendo um novo recorde
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(da esq.p/dir.) Maria Keiko Asakura, Eugenia Velludo Veiga e Geraldo Paulo
Russomano Veiga no XXX Congresso da SOCESP, realizado nos dias
30 de abril, 1º e 2 de Maio de 2009, em São Paulo

de público. Um dos convidados ilustres da edição foi David Maron, professor associado
da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. A nova locação atendeu com sucesso
às necessidades da SOCESP, e no ano seguinte o congresso, em sua trigésima edição,
também seria sediado no Expo Center Norte. Em 2009, a grande novidade foi o Diário
do Congresso, jornal com três edições, alcançando uma tiragem de oito mil exemplares
em cada uma delas, retratando o que acontecia no dia a dia do evento.
O trabalho com os associados foi fortalecido, também, em ações de articulação das
Regionais da SOCESP. Com 70% de seus membros residindo no litoral e no interior
do Estado, era preciso garantir a hegemonização das ações de educação continuada e
de outras iniciativas para a formação. Por isso, em 2009, foi realizado, em Campos do
Jordão, o Encontro de Regionais. Foram abordados temas como a relacionamento com
a mídia fora do perímetro da capital, investimentos em treinamentos de emergência,
criação de um fundo para reciclagem científica e atividades culturais.
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O empenho para o fortalecimento das Regionais e da ampliação de suporte ao
cardiologista de cidades pequenas não ficaria só nos planos. Desse esforço de integração
nasceram o Projeto SOCESP Itinerante e o conceito de Macrorregionais. Em outubro de
2009, a Regional de Bauru tornou-se a protagonista do projeto-piloto, com a missão de
agregar os cardiologistas da região, atraindo, inclusive, profissionais ainda não associados
à SOCESP, incorporando-os à estrutura associativa e educacional da Sociedade. As
iniciativas no interior buscavam também médicos de outras especialidades, como clínicos
gerais, ginecologistas e pediatras, uma vez que, em cidades menores, muitas vezes são
esses profissionais quem atendem pacientes cardiopatas, na ausência de especialistas.
Por isso, em 2008, a SOCESP firmou parceria com o Conselho dos Secretários de Saúde
do Estado de São Paulo (COSEMS), a fim de expandir suas ações educacionais para
profissionais da saúde.
O site da SOCESP passou por uma grande reformulação em 2009. O layout foi
modernizado e novas ferramentas de navegação foram criadas, como o recurso para
emissão de segunda via de boletos e link para consultas em atas de assembleias e
balancetes. A expressividade da maior procura por informações da SOCESP, também
possuía um interessante viés geográfico. Do total de visitantes, 40% eram da capital, 45%
do interior e 15% de fora do Estado de São Paulo. Os números indicavam o interesse cada
vez maior pela Sociedade, inclusive por parte do público leigo. Uma das intervenções
para tornar o site um veículo de comunicação com o público externo, enfatizando a
responsabilidade social da entidade, foi a criação da seção "Pergunte ao Cardiologista",
que recebia cerca de cem perguntas por mês, e todas elas eram respondidas. Outro dado
que mostrava como o nome da SOCESP começava a se popularizar entre o público leigo
de todo o País, é que apenas 30% das perguntas eram feitas por internautas paulistas.

“A SOCESP é uma entidade da qual sou sócio-fundador, que tive a honra
de presidir por dois anos e pela qual tenho um amor consolidado, sempre
preocupado com seu presente e seu futuro.”

Ari Timerman (2008-2009)

Outra ação da SOCESP para se estabelecer na linha de frente da defesa da saúde
cardiovascular da sociedade, foi a criação do Dia Estadual da Saúde do Coração. A nova
data do calendário paulista foi instituída pela Assembleia Legislativa em março de 2008,
para ser comemorada no dia 26 de junho. A data veio servir de lembrete aos cuidados com
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o coração, encorajando a elaboração de ações de saúde pública, campanhas, debates e de
discussões na imprensa. Fausto Figueira, médico e ex-deputado estadual (PT), foi quem
escreveu o texto da lei de instituição do Dia Estadual da Saúde do Coração. A decisão
de acomodar a data no mesmo dia em que a SOCESP comemora seu aniversário não foi
acidental, afinal esta foi uma causa em que a Sociedade se engajou com muito interesse.
Educar a população sobre os riscos da saúde do coração era, desde sempre, uma
grande preocupação da SOCESP. Entretanto, para fundamentar seus ensinamentos, era
necessário um diagnóstico preciso, motivo pelo qual, em 2008, foi realizada a Pesquisa
SOCESP sobre Fatores de Risco Cardiovascular. O levantamento foi conduzido pelo
Instituto Datafolha, e seus resultados serviriam de base para a elaboração de ações na
sociedade – além de terem sido entregues à Secretaria de Saúde do Estado. O estudo
revelou, entre outros fatores, que boa parte da população desconhecia os mecanismos
das principais cardiopatias. Apenas 15% dos paulistas consideravam o colesterol um fator
de risco para o coração, por exemplo. Pesquisas posteriores, realizadas no final de 2008 e
no início de 2009, mostraram cenários parecidos: apenas 6% acreditavam existir relação
entre diabetes e problemas no coração, e 40% não sabiam o nível ideal de pressão arterial.
Baseado nos resultados da pesquisa, em 2009 foi elaborado o I Mutirão para Prevenção do
Risco Cardiovascular. A ação envolveu 420 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município
de São Paulo, 62 na cidade de Campinas e 20 hospitais da rede pública do Estado. Além
de realizar exames básicos de detecção de risco cardiovascular e oferecer orientação para
as 90 mil pessoas que participaram dos sete dias de ação, houve a distribuição gratuita da
Cartilha do Coração, com orientações sobre fatores de risco cardiovascular.
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Capítulo 5

Continuidade e inovação

O

ano de 2010 começou sob bons auspícios. O País vinha de uma década
marcada pelo aumento expressivo do Produto Interno Bruto (PIB) e pela
queda da inflação. No encerramento daquele ano, esse ritmo de expansão
teria como uma de suas principais marcas o vigoroso crescimento de 7,53%,
taxa semelhante às apuradas na China e o maior avanço desde 1986. Outros indicadores
também começavam a ensaiar alta, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
que fechou o ano acima da linha dos 5%, mas o poder de compra do consumidor estava
elevado. Este foi o resultado de anos de trabalho em prol de estabilidade monetária e
do crescimento econômico, iniciado com o estabelecimento do Plano Real, em 1994,
e favorecido nos anos 2000 pelo chamado “boom das commodities” – alta global dos
preços de matérias-primas exportadas pelo Brasil.
A saúde pública também começaria a nova década com o avanço de iniciativas de gestões
passadas. Recém-empossada presidente da República, Dilma Rousseff (PT) anunciou a
expansão do programa Farmácia Popular, criado por seu antecessor, em 2004. Em 2011,
medicamentos para tratamento de hipertensão e diabetes passaram a ser oferecidos
gratuitamente pelo programa, na ação “Saúde não tem preço”. Na mesma época, o Ministério
da Saúde criou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT). O plano dialogava diretamente com a Cardiologia e as
campanhas desenvolvidas pela SOCESP e seus pares em anos recentes, propondo, até 2022, a
redução do tabagismo em 30%, a contenção do crescimento da obesidade em adultos em 15%
e o aumento da prática de esportes em 10%. A pauta da saúde do coração ganhava reforço.
A consciência de que o sucesso é fruto do encadeamento de diferentes gestões sempre
esteve presente na SOCESP. Assim aconteceu quando a nova diretoria assumiu, liderada
pelo doutor Luiz Antônio Machado César (2010-2011), tendo ao lado Marcelo Biscegli
Jatene (vice-presidente); João Fernando Monteiro Ferreira (1º secretário); Auristela
Isabel de Oliveira Ramos (2ª secretária); Raul Dias dos Santos Filho (1º tesoureiro); Jorge
Eduardo Assef (2º tesoureiro); e os diretores Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
(Científico), Maria Teresa Nogueira Bombig (Publicações), Carlos Costa Magalhães
(Regionais), Henry Abensur (Qualidade Assistencial), Pedro Silvio Farsky (Informática)
e José Francisco Kerr Saraiva (Relações Institucionais).
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Membros da diretoria eleita para o biênio 2010-2011 durante o jantar da cerimônia de
posse: (sentados) Angelo Vicente de Paula, Otávio Rizzi Coelho, Jorge Ilha, Jose Antonio
Franquini Ramirez, Leopoldo Piegas e José Francisco Kerr Saraiva; (em pé) Raul Dias dos
Santos e Luiz Antonio Machado Cesar

Em seu primeiro pronunciamento, o presidente que assumiu a entidade enfatizou
o caráter perene das iniciativas de sucesso postas em ação nos anos anteriores. Afinal,
a convicção de que passado e futuro são indissociáveis acabara de ganhar reforço. No
ano anterior, pela primeira vez na história da Sociedade, as diretorias das duas gestões
consecutivas se reuniram para colocar em dia o andamento das atividades e os aspectos
administrativos. O encontro não deixou de lado a atuação dos Departamentos e das
Regionais, tema que também foi abordado por seus respectivos representantes. A nova
diretoria apresentou, em fevereiro, o Planejamento Estratégico 2010-2011, que lançou
diretrizes para os próximos anos. Uma das decisões do documento foi criar aproximação
com a Associação Paulista de Medicina (APM), estabelecendo que serviços, benefícios
e instalações da APM, em algumas localidades do interior, seriam compartilhados pela
SOCESP. Outra importante deliberação do Planejamento Estratégico foi a implantação
do curso SAVIC (Suporte Avançado em Insuficiência Cardíaca), com ênfase na
sistematização de procedimentos. Oferecido, em um primeiro momento, no Centro de
Eventos da SOCESP, o SAVIC logo ganharia edições especiais em outras localidades e
ocasiões específicas, incluindo o congresso anual da entidade.
A primeira edição da Revista SOCESP de 2010 foi especial, dedicada na íntegra
à interface entre Cardiologia e Oncologia. Duas das principais causas de morte em
todo o mundo, o câncer e as cardiopatias apresentam uma série de fatores de risco em
comum, a exemplo do tabagismo. A edição do periódico explorou os pontos de contato
entre os dois temas. O congresso, espinha dorsal da vocação científica e educativa da
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entidade, seguia a mesma orientação multidisciplinar. Naquele ano, o XXXI Congresso,
realizado no Expo Center Norte, na capital paulista, trouxe como novidades as sessões
especiais sobre temas pontuais, como palpitações, hipertensão e dislipidemia. Na
mesma ocasião, aconteceu um simpósio especial em conjunto com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC), com o tema “Seguindo as Diretrizes”. O evento
compunha a agenda da SBC de campanhas para a normatização de procedimentos.
A agenda científica do evento também foi fortalecida, com 26 estados da arte (palestras
de 90 minutos com quatro especialistas e um coordenador), cinco mesas-redondas,
39 apresentações de casos clínicos, 32 miniconferências, além de 32 sessões de temas
livres, três de pôsteres e três de prêmios, bem como 14 simpósios-satélites da indústria
de equipamentos e de laboratórios.
Naquele ano, em sua segunda edição, o Mutirão para Prevenção de Risco
Cardiovascular foi ampliado para outros 14 municípios: Araçatuba, Araraquara, Bauru,
Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos,
São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. À época, veio ao
mundo o Projeto Infarto, realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,
por meio do qual a SOCESP orientou clínicos gerais, enfermeiros e farmacologistas da
rede pública de saúde a respeito do atendimento em emergências de infarto. A ação se
concentrou na periferia da capital, onde, segundo estudos, cerca de 30% dos óbitos nas
emergências dos hospitais se davam por infarto, contra 7% na média geral do município.
O programa teve sucesso na redução desse número: o levantamento realizado nos
setores de emergência de cinco hospitais das regiões atendidas pela primeira edição
do Projeto Infarto apontou redução média de 28% na taxa de mortalidade por infarto
agudo do miocárdio. Os resultados positivos motivaram a Sociedade a incorporar a
iniciativa ao seu calendário de eventos.
Essas e outras ações, como de praxe, eram noticiadas nos veículos de comunicação
próprios. Para avaliar a satisfação dos leitores com o conteúdo publicado, a entidade
encomendou ao Instituto Datafolha uma pesquisa de opinião sobre o jornal SOCESP em
Destaque, a Revista SOCESP e o Portal SOCESP. Realizado no final de 2010, o levantamento
mostrou que todos os veículos eram bem vistos pelos associados. De modo geral, a
pesquisa trouxe boas notícias, apontando que oito em cada dez leitores avaliaram
positivamente a comunicação da Sociedade.
A Revista SOCESP foi considerada boa ou ótima por 95% dos entrevistados,
e para 55% deles o ponto forte da publicação estava em seu conteúdo sempre
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atualizado. Tal era a qualidade da revista que, em 2011, daria um passo adiante
ao ser incorporada ao Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, na sigla original).
O jornal SOCESP em Destaque foi bem avaliado por 82% dos entrevistados de todo
o Estado, com aprovação maior, de 88%, nas cidades do interior. O site também se
mostrou um importante canal de comunicação, acessado com frequência por 82%
dos associados. No ano seguinte, o Portal seria reformulado, passando a oferecer
acesso aos artigos publicados na Revista SOCESP.

“A congregação de interesses comuns com pessoas de boa índole para o
bem da Cardiologia.”

Luiz Antonio Machado Cesar (2010-2011)

Além disso, o resultado da pesquisa foi referência e incentivo para a continuidade
do trabalho. Naquele mesmo ano, foi ao ar o Blog do Coração, disponível na internet,
com notícias sobre a entidade e textos informativos sobre saúde cardíaca, voltando-se
também para o público leigo.
A pesquisa reforçou a convicção de que era necessário continuar em fina sintonia
com os associados, principal diretriz das melhorias implementadas no Congresso
SOCESP. Em 2011, a comissão organizadora encontrou no Transamérica Expo Center,
na zona sul da capital de São Paulo, um novo local para o evento, que teve como tema
central “O impacto da tecnologia na prática cardiológica”. O aspecto científico do
congresso ganhou ênfase, pois, pela primeira vez, os temas livres foram avaliados por uma
comissão julgadora integrada por acadêmicos. Os primeiros e segundos colocados nas
categorias Jovem Pesquisador, Melhor Pesquisa Básica e Melhor Pesquisa Aplicada, bem
como os dois vencedores na classificação geral dos departamentos, receberam prêmios
em dinheiro. Outro importante evento realizado no mesmo ano, em outubro, foi o
Simpósio de Insuficiência Cardíaca e Interfaces, que foi realizado na cidade de Campos
do Jordão, na estrutura antes ocupada pelo congresso.
No ano seguinte, a presidência da SOCESP passou a ter no comando o doutor Carlos
Costa Magalhães (2012-2013), que contou com a diretoria integrada por Francisco Antonio
Helfenstein Fonseca (vice-presidente); Rui Manuel dos Santos Povoa (1º Secretário); José
Carlos Aidar Ayoub (2º secretário); Rui Fernando Ramos (1º tesoureiro); Celso Biagi
(2º tesoureiro); os diretores Fernanda Marciano Consolim-Colombo (Científica), João
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Mesa de abertura do XXXII Congresso da SOCESP, realizado em São Paulo
entre os dias 23 a 25 de junho de 2011, no Transamérica Expo Center

Fernando Monteiro Ferreira (Publicações), José Luis Aziz (Regionais), Andrei Carvalho
Spósito (Promoção e Pesquisa), João Manoel Rossi Neto (Tecnologia da Informação),
Silas dos Santos Galvão Filho (Qualidade Assistencial) e Agnaldo Pispico (Centro de
Emergências); os coordenadores José Luiz Ferreira dos Santos, José Francisco Kerr Saraiva
e Ricardo Pavanello (Pesquisa); Alberto Francisco Piccolotto Naccarato (Eventos) e Henry
Abensur (Políticas de Saúde).
Aquele foi um período marcado por diferentes iniciativas em amplo campo de
atuação. Sobressai nesse conjunto de ações a apresentação, no Congresso Mundial de
Cardiologia em Toronto (Canadá), no início de 2012, dos resultados do I Mutirão do
Coração, realizado pela Sociedade dois anos antes.
O Transamérica Expo Center foi escolhido pela segunda vez consecutiva para receber
o congresso da SOCESP, em 2012, dessa vez com 10 mil metros quadrados a mais
de área. O encontro reuniu 400 palestrantes e teve 30 casos apresentados em mesas-redondas. Também tiveram destaques os cursos hands on no Laboratório de Educação
Interativo, modalidade de ensino à beira do leito, e os treinamentos de emergência.
A edição ficou conhecida também pela apresentação do Holter 24 horas, novo
equipamento de monitoramento cardíaco com dimensões e peso reduzidos, de fabricação
nacional. Esse volume expressivo de novidades teria continuidade na edição seguinte
do congresso, em 2013, quando pela primeira vez a banca de avaliação dos temas livres
contou com a participação de três convidados nacionais, especialistas de notório saber,
oriundos de outros Estados do Brasil.
Um dos assuntos da ordem do dia na SOCESP foi muito além dos temas da
Cardiologia, naquele ano. Tratava-se de algo que mexia com os ânimos de toda a classe
médica. Diversas entidades do setor levantavam a bandeira dos honorários justos na
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rede privada e lutavam por condições adequadas de trabalho na rede pública, em um
movimento que ganhara força nacional ainda no ano anterior. Uma luta na qual a
SOCESP se uniu à APM, ao Conselho Regional de Medicina (CRM), à Associação Bahiana
de Medicina (ABM), ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Federação Nacional
dos Médicos (Fenam). Para esse fim, a Sociedade criou a Coordenação de Políticas de
Saúde, responsável pela organização e pelo encaminhamento de demandas de defesa
profissional por parte dos cardiologistas paulistas. Em outubro de 2012, a Sociedade
participou do movimento estadual que paralisou o atendimento às operadoras de saúde,
reivindicando aumento dos preços pagos por procedimentos e a inclusão contratual
de cláusulas de reajuste. A iniciativa deu resultados: um ano depois, as operadoras
começariam a negociar reajustes com as categorias.
No mesmo ano, a SOCESP também se posicionou em defesa dos profissionais
brasileiros por ocasião da proposição do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo
federal que contratou médicos estrangeiros para trabalharem em diversas localidades
do País, por meio de contratos de trabalho firmados com a Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas). A tentativa de aumentar a oferta de profissionais no interior do
território nacional foi alvo de desaprovação por parte de toda a classe médica. Na
opinião dos profissionais, o Programa foi concebido e implementado sem que fossem
levadas em conta as reais necessidades e os gargalos da saúde pública, ou que as
entidades de classe fossem consultadas. No entanto, a principal discordância recaiu
sobre um dos critérios do Programa: a dispensa do exame de validação do diploma
dos médicos estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil. A SOCESP esteve na linha
de frente no ato de enfatizar a posição da classe médica perante o poder público,
solicitando a abertura de um espaço para diálogo com o governo, na tentativa de
construir uma alternativa que beneficiasse toda a sociedade.
Entretanto, a partir de junho de 2013, a luta pelos honorários e o questionamento
ao modelo imposto pelo Programa Mais Médicos deixaram de ser os mais contun-dentes movimentos a reverberar na classe médica e na área da saúde, como um todo.
A efervescência social ganhou um novo relevo quando protestos populares eclodiram
por todo o Brasil, liderados por distintos grupos de pessoas que levantaram bandeiras
diversas, das questões relativas à educação até a saúde, convergindo para um mesmo
foco: a exigência de medidas mais duras de combate à corrupção.
Aquele período também foi marcado pelo fortalecimento das iniciativas de
pesquisa. Além da expansão do Programa SAVIC para novas cidades e da retomada
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do projeto de educação para profissionais EMAPO (Estudo Multicêntrico de Avaliação
Pré-Operatória), que foi realizado pela primeira vez em 2000, a SOCESP deu início ao
Projeto PINNACLE. Acrônimo de Practice Innovation and Clinical Excellence Program, o
programa foi trazido para o solo brasileiro por iniciativa conjunta da SOCESP e do
American College of Cardiology. O estudo ajudou a diminuir a lacuna entre conhecimento
científico e prática médica, documentando a terapêutica adotada em quatro doenças
cardiovasculares – doença arterial coronária, fibrilação arterial, insuficiência cardíaca e
hipertensão arterial sistêmica. O levantamento inclui dados demográficos, detalhes de
diagnóstico e tratamento utilizado e evolução dos pacientes. Uma plataforma digital
foi criada e aberta a médicos de todas as especialidades para a inserção de dados dos
pacientes, e as informações cadastradas compuseram um rico banco de dados. Esse
conjunto de informações resultou, entre outras ferramentas, na elaboração de mapas
da saúde cardiovascular no Estado de São Paulo, recurso visual que tornou mais claras
as apresentações dos dados a gestores públicos.

“A SOCESP é uma sociedade estimulante para quem tem o privilégio de
poder dirigi-la.”

Carlos Costa Magalhães (2012-2013)

As parcerias de 2013 não se limitaram à área científica e de pesquisa. Em julho, o Papa
Francisco fez a sua primeira viagem ao Brasil, e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida
foi uma de suas paradas. A cidade no Vale do Paraíba recebeu mais de dez mil peregrinos
nos dias de visita do pontífice, e a SOCESP ajudou a compor os esforços de atendimento
médico de emergência criados para a ocasião. A Sociedade direcionou para o evento
45 voluntários treinados em suporte básico à vida, além de desfibriladores, atuando
ao lado de equipes de saúde dos governos do Estado, do município de Aparecida e do
Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros também foram parceiros na ação do Dia da Ressuscitação
Cardiopulmonar, no Parque do Ibirapuera, em outubro daquele ano. Com apoio
da Secretaria Estadual de Saúde, profissionais das duas instituições treinaram mais
de cem pessoas no reconhecimento e na prestação de primeiros socorros em parada
cardiorrespiratória. No mesmo mês, foi apresentado ao público o projeto Sinta Seu
Coração, colaboração entre a SOCESP, a multinacional de alimentos Nestlé e a Editora
Abril. Tendo como objeto o coração feminino, em sua primeira fase, a ação colheu,
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XXXIV Congresso da SOCESP, realizado entre
os dias 30 de maio e 1º de junho de 2013, em São Paulo

pela internet, dados de 5.318 brasileiras. As informações foram, mais tarde, analisadas
pela SOCESP. Rico em infográficos, o material final com os resultados da pesquisa foi
redigido pelas redações das revistas Claudia e Saúde, e trouxe em destaque citações de
membros da Sociedade sobre as várias dimensões da saúde cardíaca feminina, como
nutrição, exercício físico e saúde psíquica.
Em 2014, o doutor Francisco Antonio Helfenstein Fonseca assumiu a presidência
da SOCESP (2014-2015), tendo a seu lado Rui Fernando Ramos (vice-presidente);
Luciano Ferreira Drager (1° secretário); Guilherme Drummond Fenelon (2° secretário),
Ibraim Masciarelli Pinto (1° tesoureiro); Rui Manuel dos Santos Povoa (2° tesoureiro);
os diretores Raul Dias dos Santos Filho (Científico), Luiz Aparecido Bortolotto
(Publicações), Celso Amodeo (Regionais), Ricardo Pavanello (Promoção e Pesquisa),
Juan Carlos Yugar Toledo (Tecnologia da Informação), José Francisco Kerr Saraiva
(Qualidade Assistencial) e Agnaldo Pispico (Centro de Emergências); e os coordenadores
José Luis Aziz e Andrei Carvalho Spósito (Pesquisa), Hermes Toros Xavier (Eventos),
Walter José Gomes (Políticas de Saúde), Otávio Berwanger (Estudos Epidemiológicos)
e João Fernando Monteiro Ferreira (Hands On). Aquele foi um período marcado pela
inovação, sobretudo na área educacional. No primeiro ano da nova gestão foi criado o
Projeto Qualificação SOCESP, voltado aos clínicos gerais e especialistas atuantes em
unidades públicas de saúde, e fruto de mais uma parceria com a Secretaria Estadual de
Saúde. Diferentemente de iniciativas como o Projeto Infarto, que, no início, tinha como
foco uma região específica da cidade e oferecia aulas presenciais, o Projeto Qualificação
foi, desde o primeiro momento, implementado em todo o Estado, por ser on-line. O
treinamento virtual tinha diversos módulos, com aulas ao vivo seguidas por debates com
uma hora de duração. Ao final de cada módulo, os alunos passavam por uma avaliação e,
caso tivessem 100% de acerto em todas as provas, recebiam o certificado de participação.
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Corpo de Bombeiros e SOCESP atuaram
em parceria no Dia Mundial do Coração

O Projeto Qualificação SOCESP abordou tópicos como hipertensão, diabetes, tabagismo
e infarto, contribuindo para a melhoria no diagnóstico e no tratamento de cardiopatias
e no controle de fatores de risco.
No mesmo ano, a SOCESP deu importantes passos para ampliar a interiorização
de suas iniciativas educacionais. O Projeto Infarto começou a ser levado para outras
cidades do Estado, e uma parceria com a multinacional Phillips trouxe ao mundo a
plataforma “De peito aberto”, com materiais sobre as melhores práticas na abordagem
e no tratamento de pacientes com síndrome coronariana aguda. Além disso, o Programa
de Educação Continuada das Regionais foi aperfeiçoado. No novo sistema, encontros
temáticos de capacitação eram realizados sempre nas manhãs de sábado, com uma
hora de aula teórica e três de vivência prática em estações de trabalho, nas quais eram
simuladas diversas situações de emergência relativas ao tema tratado naquele dia. Além
disso, as Macrorregionais (conceito criado em 2009, que definiu cinco cidades-sede entre
as Regionais), passaram a promover eventos temáticos periódicos, dedicados a tópicos
como diabetes, infarto, AVC, morte súbita e fibrilação arterial.
O interior do Estado estava em evidência, e um dos destaques de 2014 foi a divulgação
dos dados coletados pelo Projeto RESIM, programa que fora conduzido entre 2002 e
2011, e que registrou dados estaduais de morte por acidente vascular cerebral, infarto
agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Os resultados se mostraram uma valiosa
ferramenta para a construção de projetos de educação continuada segmentados por região
e, também, para a formulação de políticas públicas de saúde. Os números revelaram,
por exemplo, que os municípios de menor porte e menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) guardavam as maiores taxas de morte por insuficiência cardíaca e AVC,
e que as mulheres com baixo grau de escolaridade eram a população mais vulnerável.
Além disso, o Dia Mundial Sem Tabaco, em maio, e o Dia Nacional de Combate à
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Hipertensão, em abril, tiveram ações da SOCESP por todo o Estado, constituindo mais
um elo entre a Sociedade e a população paulista.
As evidências obtidas por estudos foram também demonstradas no principal evento
da entidade, em 2014. Realizado no Transamérica Expo Center, o XXXVI Congresso
marcou pela quantidade de inovações. A primeira foi o próprio tema escolhido: a
Crioablação, nova técnica de investigação de tecidos que, no Brasil, foi apresentada pela
primeira vez no evento. Outra novidade foi a criação da Arena SOCESP, um espaço para
a apresentação de ensaios, artigos e estudos de casos. Inspirada no Congresso Europeu
de Cardiologia de 2013, a estrutura democrática, inspirada no espírito acadêmico, conta
com microfones abertos para a plateia e possibilita a troca de conhecimentos de maneira
dinâmica e mais informal. A segunda inovação naquele ano foi o desenvolvimento
do aplicativo com a programação do congresso, alternativa aos antigos programas
impressos. Disponível para celular e tablet dos principais sistemas operacionais, o
programa permite a visualização rápida da agenda do evento, memoriza as atividades
escolhidas pelo usuário e dispõe de área para anotações. Entre as atividades práticas, o
Centro de Treinamento em Emergências da SOCESP realizou práticas de emergências
cardiovasculares e análise de manobras de ressuscitação, e o espaço para as ações hands on
contou com nove salas e dois auditórios, distribuídos por 850 metros quadrados.
Na esfera acadêmica, os destaques foram a presença do cardiologista norte-ameri-cano Peter Libby, docente da Universidade de Harvard, e a introdução das Conferências
Magnas, ou Master Lectures. Realizadas em um grande auditório e transmitidas ao vivo
para outras cinco salas, essas iniciativas tornaram possível a todos os congressistas
interessados acompanhar as apresentações e as discussões de trabalhos científicos,
deixando para trás antigos problemas de limitação de espaço.
Outra inovação daquele ano foi o Passaporte SOCESP, que integrou todos os
departamentos da Sociedade em grupos multidisciplinares, distribuídos em oito estações
de trabalho. Cada uma delas oferecia uma apresentação temática com 15 minutos de
duração, na qual os profissionais da área de serviço social, por exemplo, abordaram
direitos dos pacientes; nutricionistas falaram sobre dietas especiais pós-operatórias;
e psicólogos deram dicas para identificar estados depressivos. Ao final de cada sessão,
o participante ganhava um carimbo em seu Passaporte SOCESP e, ao coletar os oito
selos, retirava materiais especiais, entre eles o recém-lançado Uma estranha manhã,
livro-reportagem que narra a experiência do infarto do ponto de vista do paciente.
Os departamentos também trabalharam na formulação de um suplemento especial da
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Revista SOCESP, entregue durante o congresso, com o tema “Cuidados multidisciplinares
em paciente cardiopata grave”.
A 36ª edição do congresso teve, ainda, um participante ilustre: o boneco Guizinho.
Fabricado com garrafas PET recicladas, o modelo custou apenas US$ 50 por unidade
e poderia ser utilizado até seis vezes em atividades de ressuscitação cardíaca, com
desempenho igual aos tradicionais modelos utilizados em dinâmicas, importados e de
custo elevado. O brasileiro Guizinho foi fundamental na busca pelo recorde de treinamento
de ressuscitação, mais um arrojado objetivo da SOCESP naquele congresso. O plano teve
apoio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, responsável por direcionar
estudantes da rede pública até o evento para receber treinamento. Em dois dias, 2.204
crianças paulistanas participaram do mutirão, que resultou no maior treinamento de
ressuscitação cardiopulmonar da história nacional. O feito foi apurado e listado pela
RankBrasil, entidade que registra e homologa recordes brasileiros, com reconhecimento
nacional e internacional.
Pela primeira vez, todas as aulas do congresso foram gravadas e disponibilizadas no
Portal da entidade, que, naquele ano, passou por novas mudanças, incentivadas pelo
aumento no número de acessos. No intervalo dos 12 meses anteriores, as visitas mensais
ao site da SOCESP pularam de 4.196 para 7.895, atingindo um recorde em março de
2014, com 15 mil visitantes. A tarefa de tornar o Portal mais rico e visualmente atraente
resultou em um novo layout e na organização de informações, com melhorias no acervo
de materiais didáticos, disponibilização de guias de orientação e publicações científicas
da Sociedade, criação de espaço para troca de experiências, seção com vídeos de palestras
promovidas pela SOCESP e novas calculadoras de risco cardíaco.
Credora do passado, mas não restrita a ele, a SOCESP avançava, sempre atenta
aos temas sociais do País, cuja vida política havia se intensificado na última década.
Desde março daquele ano, como resultado de uma série de investigações e denúncias
sobre crimes de “lavagem de dinheiro” ocorridos no âmbito do poder público, fora
iniciada a Operação Lava-Jato. Ao investigar ilicitudes na Petrobras, maior estatal do País,
o Ministério Público acabou alcançando nomes de tradicionais representantes da política
brasileira. Por isso mesmo, a Operação, que seguiria em curso nos anos seguintes, trouxe
reflexos ao desempenho econômico, que já sofria as próprias mazelas. Após quase uma
década de euforia e crescimento, o Brasil começou a sentir os efeitos da crise econômica
mundial que estourou em 2008, com a queda do banco Lehman Brothers, nos Estados
Unidos. Em 2014, o PIB nacional ficou estagnado, com alta de apenas 0,1%. No ano
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Materiais utilizados na confecção do boneco Guizinho

Com um custo de produção reduzido, o Guizinho pode ser
utilizado até seis vezes em atividades de ressuscitação cardíaca

seguinte, o desempenho foi pior ainda, com queda de 3,8%. Teve início um ciclo de
baixos níveis de crescimento, alta da inflação, câmbio oscilante e taxas de desemprego
crescente, que, em 2015 foi a pior já registrada no período de 11 anos anteriores. A saúde
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pública também foi penalizada: o orçamento federal direcionou R$ 90,34 bilhões para
a pasta, sendo R$ 2,3 bilhões a menos do que no ano anterior.
Nesse contexto socioeconômico, a SOCESP não interrompeu sua ampla oferta de
oportunidades de aprendizado, lançando, em 2015, o programa TV Webmeeting. As
sessões, como o nome indica, eram transmitidas pela internet e armazenadas no Portal
da SOCESP. Cada aula era composta de 40 minutos de exposição teórica, por temas, e
outros 40 minutos para discussão e perguntas dos alunos-espectadores sobre os conteúdos apresentados. Como de praxe nos treinamentos oferecidos pela SOCESP, ao final
da sessão era aplicada uma prova e, se atingisse a pontuação necessária, o participante
receberia seu certificado. A sessão de TV Webmeeting dedicada à hipertensão arterial, uma
das primeiras a ser realizadas, teve a participação de 600 médicos e outros profissionais
da saúde, espalhados por 206 municípios paulistas. A nova ferramenta foi fruto de uma
parceria da SOCESP com a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). A articulação com os
órgãos públicos foi fundamental, na medida em que as secretarias municipais fizeram a
divulgação do programa entre os médicos das cidades, e os profissionais foram liberados
para participar dos treinamentos no local e no horário de trabalho.
O treinamento de leigos também continuou em foco, com ênfase na população mais
jovem. Em setembro de 2015, a Regional do ABC Paulista treinou 150 alunos de escolas
públicas da região em aprendizagem de ressuscitação cardiopulmonar, nas dependências
da Faculdade de Medicina do ABC. O Mês do Coração contou com ações nas Regionais
de Marília, São José do Rio Preto e Sorocaba, entre outras, e também com um mutirão
realizado na sede da SOCESP, no Conjunto Nacional. Em novembro, a Regional de
Campinas participou da primeira edição regional da Ação Global, promovida pela Rede
Globo de Televisão e pelo Serviço Social da Indústria de São Paulo (SESI-SP). Estudantes,
membros da Liga de Cardiologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUC-Campinas) prestaram atendimento gratuito à população, medindo circunferências
abdominais, pressão arterial, níveis de glicemia e colesterol, e oferecendo orientação e
encaminhamento para o tratamento de cardiopatias.

“Presidir a SOCESP foi uma experiência incrível e prazerosa. Expandir a
educação continuada, além dos associados, me pareceu o maior desafio e
contribuição dessa diretoria.”

Francisco A. Helfenstein Fonseca (2014-2015)
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A SOCESP conquistou em
2014 o reconhecimento por ter
ministrado o maior treinamento
de ressuscitação cardiopulmonar
em massa da história nacional

Em toda a sua trajetória, a SOCESP nunca se furtou a estudar e buscar soluções para
as grandes questões de saúde pública, interessada em descobrir os gargalos existentes
entre desenvolvimento científico e atendimento ao paciente, passando por temas como
atualização curricular dos profissionais de saúde e educação dos leigos. Ainda em 2015,
último ano da gestão Helfenstein, foi delineada mais uma iniciativa para encurtar o
caminho entre ciência e prática: o Projeto EPICO (Estudo Epidemiológico de Informações
da Comunidade). A iniciativa começou como um projeto-piloto, que, sob a coordenação de
Otávio Berwanger, olheu dados demográficos e clínicos e amostras biológicas de pacientes
em várias regiões do Estado, obtendo informações sobre a prevalência de fatores de risco,
seu controle médico e as estratégias utilizadas por diferentes grupos sociais no combate às
cardiopatias. Este projeto só foi possível com a criação de um grupo de pesquisadores que
realizaram treinamentos em pesquisa com agentes comunitários em saúde, enfermeiros,
técnicos e médicos da atenção básica. Neste escopo, foi formalizada com o American College
of Cardiology parceria científica para a realização de uma dos maiores registros de prática
clínica do mundo, de tal sorte, que a SOCESP tornou-se pioneira na estruturação de um
modelo de coleta de informações a refletir o manejo dos pacientes na prevenção secundária
em diferentes cenários, ambulatoriais, hospitalares, entre outros Brasil afora, por meio do
projeto PINNACLE, sob tutela doutor Álvaro Avezum.
O cenário político e econômico do Brasil, já abalado pela crise ética, culminou no
impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, em 2016, ano em que foi
empossada nova diretoria da SOCESP, liderada pelo doutor Ibraim Masciarelli Pinto
(2016-2017), que contou com a diretoria integrada por João Fernando Monteiro
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Treinamento de ressuscitação em massa realizado pela SOCESP
no Auditório do do Transamérica Expo Center, em São Paulo

Ferreira (vice-presidente); Ieda Biscegli Jatene (1ª secretária); Roberto Kalil Filho (2º
secretário); José Luis Aziz (1º tesoureiro); Juan Carlos Yugar Toledo (2º tesoureiro); os
diretores Álvaro Avezum (Científico), Maria Cristina Izar (Publicações), Lilia Nigro Maia
(Regionais), Mucio Tavares de Oliveira Junior (Qualidade Assistencial), Ricardo Pavanello
(Comunicação), Luciano Ferreira Drager (Relações Institucionais e Governamentais),
Pedro Alves Lemos Neto (Promoção e Pesquisa) e Agnaldo Pispico (Centro de
Emergências); e os coordenadores Otávio Berwanger (Pesquisa), Pedro Silvio Farsky
(Educação Virtual), Edson Stefanini e José Francisco Kerr Saraiva (Políticas de Saúde) e
Alberto Francisco Piccolotto Naccarato (Centro de Memórias).
Durante toda a segunda metade da década, a SOCESP seguiria fazendo frente aos
reflexos do contexto social e realizando um intenso trabalho para conter os efeitos desses
confl itos no orçamento da entidade e nos ânimos dos médicos. Com o compromisso
de levar adiante as iniciativas de sucesso de seus antecessores, o novo presidente teve
como prioridades promover a educação continuada, lutar por melhorias na prática
da Cardiologia no Estado de São Paulo, reduzindo a mortalidade por doenças
cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida da população.
Nessa gestão, a prestação de contas ao associado foi ampliada com a criação, no site da
SOCESP, do Espaço de Transparência. Foi também lançado um manual administrativo,
com modelos de governança e regras de compliance, que passaram a normatizar a relação
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XXXVI Congresso da SOCESP,
realizado em 2015, em São Paulo

com os parceiros comerciais. Além das páginas da Sociedade nas mídias sociais, uma
parceria com a Revista Saúde, permitiu a realização de webmeetings mensais com divulgação
de temas da Cardiologia para o público leigo. Buscando levar conhecimento a todos os
municípios do Estado, os eventos das Regionais foram estimulados, com a realização de
reuniões científicas, que também ocorreram, pela primeira vez, na capital. Renovado, o
curso de reciclagem teve seu conteúdo convertido em livro-texto; outra novidade foi a
criação do Congresso de Casos Clínicos, conteúdo que também foi convertido em livro.
Nesse período, ainda, a SOCESP participou da Virada da Saúde, realizada na cidade
de São Paulo, promovendo a educação continuada no Dia Mundial do Coração em
todas as Regionais. Em linha com este propósito, foram feitos Mutirões da Saúde, com
atividades educacionais e didáticas em todas as regiões de São Paulo. A parceria com
emissoras de rádio e TV de todo o Estado ampliou a divulgação desses eventos.
Em sintonia com todas estas atividades. o Congresso da SOCESP continuou sua
expansão. Em 2016, o evento teve como tema “A Cardiologia atual e futura”, e uma das
principais novidades tecnológicas foi o Paciente Virtual, trazido de Portugal. Tratava-se
de um equipamento virtual composto de uma tela de 56 polegadas, com tecnologia touch
screen, que reproduzia com perfeição diferentes condições clínicas. Graças à qualidade
da simulação, era possível realizar discussões mais realistas sobre a miaor parte dos
cenários vividos pelo cardiologista em seu cotidiano. A nova ferramenta pedagógica,
até então inédita no Brasil, fez grande sucesso durante o encontro.
O uso dos “pacientes virtuais” foi ampliado no congresso do ano seguinte. Agora,
a ferramenta de destaque, o Active Virtual Patient (AVP), principal novidade do XXXVIII
Congresso, tinha nacionalidade brasileira. A plataforma multimídia desenvolvida por
uma startup paranaense foi exposta em primeira mão no congresso, e apresentava uma
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Em 2015, a SOCESP atuou no Ação Global, evento realizado em conjunto
pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pela Rede Globo de Televisão

simulação completa do atendimento em consultório, com demonstração de diversas
condições clínicas reais. A 38ª edição do congresso teve como mote a redução da
mortalidade por doenças cardiovasculares e, assim como aconteceu em 2016, voltou
a trazer os treinamentos de ressuscitação com o boneco Guizinho, dessa vez com uma
canção que entoava o passo a passo do procedimento. O já tradicional Espaço Hands
On teve como destaque as sessões de aprendizado sobre eletrovetorcardiografia, nova
metodologia de análise que se encontrava no centro das discussões em Cardiologia.
Ainda na presidência do doutor Ibraim, o Projeto PINNACLE ganhou robustez e, sob
a coordenação de Álvaro Avezum, continuou compilando informações oriundas de mais
de mil centros médicos e milhares de pacientes, o que possibilitou documentar a realidade
do atendimento prestado pela Sociedade. O intuito principal foi desenvolver ferramentas
gratuitas de educação continuada, criadas especificamente para atender as necessidades
dos médicos brasileiros.
No mesmo escopo, o projeto EPICO iniciou sua fase experimental de fato, adentrando em
municípios com distintas condições socioeconômicas, de modo a possibilitar o levantamento
de informações do manejo clínico de pacientes assistidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e Programas de Saúde da Família (PSF). Sob a coordenação de Otávio Berwanger, o projeto
EPICO permitiu ampliar a visão sobre o controle dos fatores de risco, a partir da perspectiva
real das condições de saúde das comunidades brasileiras. Outra parceria importante foi
realizada ainda em 2016, quando a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) trouxe a São
Paulo um dos maiores movimentos nacionais de combate às doenças cardiovasculares, o
“Movidos pelo coração”. Realizado em três localidades da capital paulista – Parque Vila
Lobos, CEU de Paraisópolis e estação Sé do metrô –, o projeto envolveu orientações médicas,
apresentações culturais e demonstrações de manobras de ressuscitação. As ações informaram
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A grande novidade do XXXVII Congresso,
realizado em 2016 foi o Paciente Virtual

“A SOCESP tem papel central na educação continuada em Cardiologia e na
luta pela redução da mortalidade por doenças cardiovasculares. Sua força
e grandeza vêm do associado, que é a razão da nossa existência e o motivo
do nosso trabalho.”

Ibraim Masciarelli Pinto (2016-2017)

a população sobre fatores de risco para o coração, como hipertensão arterial, colesterol
elevado, diabetes, tabagismo, obesidade, estresse e sedentarismo.
Em novembro de 2017, a diretoria concluiu mais uma importante iniciativa, ao
inaugurar a nova sede da SOCESP. Os espaços do Conjunto Nacional, entre eles o Centro
de Treinamento, foram reformulados, atendendo os associados com mais conforto e
qualidade técnica nos ambientes de aprendizagem. No mesmo ano, ainda durante a gestão
do doutor Ibraim, a SOCESP, por indicação da American Heart Association foi convidada
pela Fundação Novartis e pelo Instituto Tellus a participar do Better Hearts Better Cities.
Este projeto internacional reconhece a importância científica da SOCESP e de seus
associados no contexto de combate às doenças cardiovasculares. A iniciativa congrega
esforços do poder público, do setor privado, das entidades de classe e das organizações
não governamentais para o combate à hipertensão na cidade de São Paulo. A SOCESP
conduziu os trabalhos de compilação das evidências científicas para detecção, diagnóstico,
tratamento e acompanhamento de pacientes hipertensos, gerando protocolos pragmáticos
de assistência em hipertensão na atenção primária.
Também por volta deste mesmo período, consolidaram-se, na SOCESP, as pesquisas
em torno da continuidade do projeto EPICO, alcançado aproximadamente 8 mil pacientes
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Evento Virada da Saúde, realizado em 2016

Em 2016 a SOCESP promoveu a 1ª Corrida Adesão pela Vida.
As inscrições foram destinadas aos participantes do XXXVII Congresso

de mais de 400 UBS do Estado de São Paulo. Em parceria com mais de 25 municípios,
passou-se a ter um desenho prático para o controle dos fatores de risco nas comunidades.
Também foi dada continuidade ao projeto PINNACLE, agora avaliando de maneira
prospectiva mais de 7 mil pacientes no Brasil. Destaca-se o fortalecimento da parceria com
a Fundação Novartis no projeto Better Hearts Better Cities na cidade de São Paulo, juntamente
com a o Instituto Tellus. Todos estes esforços e atividades não impediram o crescimento
de 21% nos recursos da Sociedade, mesmo considerando-se a situação socioeconômica
desfavorável que o País atravessou durante a maior parte do biênio.
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Abertura do XXXVIII Congresso da SOCESP, em 2017

O doutor José Francisco Kerr Saraiva assumiu a presidência para o biênio 2018-2019,
sendo a diretoria composta por Roberto Kalil Filho (vice-presidente); Ricardo Pavanello
(1º secretário); Luciano Ferreira Drager (2º secretário); Ieda Biscegli Jatene (1ª tesoureira);
Heitor Moreno Junior (2º tesoureiro); os diretores Maria Cristina Oliveira Izar (Científica),
Fernanda Marciano Consolim-Colombo (Publicações), Aloisio Marchi da Rocha
(Regionais), Fernando Augusto Alves da Costa (Qualidade Assistencial), José Luis Aziz
(Comunicação), Renato Azevedo Junior (Relações Institucionais e Governamentais),
Álvaro Avezum (Promoção e Pesquisa) e Agnaldo Piscopo (Centro de Treinamento em
Emergências); e os coordenadores Otávio Berwanger (Projeto EPICO), Alberto Francisco
Piccolotto Naccarato e Ronaldo Fernandes Rosa (Centro de Memórias), Mucio Tavares
Oliveira Junior e Dirceu Rodrigues Almeida (Projeto Insuficiência Cardíaca) e Antonio
Claudio do Amaral Baruzzi e Edson Stefanini (Projeto Infarto).
Dando continuidade ao trabalho que foi construído pelas diretorias anteriores, em
um linha contínua de desenvolvimento e evolução, a diretoria escolhida para a conduzir
a gestão no biênio 2018-2019 assumiu como um de seus principais compromissos buscar
o cumprimento dos objetivos estabelecidos por um planejamento estratégico desenhado
ao longo dos últimos anos, de acordo com a missão da SOCESP.
Entre as ações definidas no documento, e que tiveram continuidade, detaca-se a
intensificação das ações direcionadas às Regionais, procurando difundir e aprimorar
o conhecimento científico por meio da ampliação da agenda de reuniões. Além disso,
com o objetivo de garantir as melhores práticas de conduta na relação entre a Sociedade,
seus associados e parceiros, foi concluída a implementação do manual de compliance
da SOCESP, possibilitando que as várias ações desenvolvidas sejam conduzidas por
rigorosas normas e códigos de conduta.
Também nesse período destaca-se a consolidação dos webmeetings transmitidos
a partir de estúdio próprio, localizado na sede da SOCESP, que permitiram realizar
programas de ensino a distância até então inéditos por sua abrangência. Com a
ferramenta tecnológica tornou-se viável alcançar munícipios de todos os portes no Estado
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Centro de Treinamento em Emergências da SOCESP

de São Paulo, possibilitando que as informações e a atualização científica cheguem aos
profissionais que militam na área da Cardiologia e que atuam em cidades mais afastadas
dos grandes centros populacionais.
Pensando nos profissionais que chegarão aos hospitais e consultórios nos próximos
anos, a SOCESP firmou parceria com a Associação Paulista de Medicina (APM) para
realizar reuniões científicas destinadas à estudantes das ligas de Cardiologia. Deste modo,
a Sociedade também atuou para estreitar o vínculo com os alunos de Medicina que
têm interesse nesta especialidade clínica. Outra parceria, com a Regional São Paulo
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM/Regional-SP), deu início a reuniões
científicas de interesse do cardiologista e do clínico geral, uma iniciativa que contou com
o protagonimo das Regionais da SOCESP. Além disso, visando ampliar o relacionamento
com os departamentos, a Sociedade passou a organizar reuniões temáticas de diferentes
áreas interdisciplinares da Cardiologia. Este programa foi defino de modo a também
propiciar o modelo de ensino a distancia e levar o conhecimento a todo o Estado.
Ainda em 2018, sobressai a ampliação do projeto Infarto, com o objetivo prioritário
de buscar a redução da mortalidade cardiovascular no Estado de São Paulo – a principal
missão da SOCESP. Desse modo, foram executados treinamentos em três regiões que
apresentam altas taxas de óbitos por infarto: a Região Metropolitana da Baixada Santista,
a Região Metropolitana de São Paulo; e a Região do Alto Tietê – nesta última, o projeto
alcançou médicos emrgencistas de onze municípios, em ação realizada em parceria com
a Secretaria Municipal de Guararema.
Um dos maiores desafios da SOCESP em 2018 relacionou-se à realização do XXXIX
Congresso. Quinze dias antes do evento teve início uma das mais graves crises do Brasil:
a greve dos caminhoneiros, que durou de 21 a 30 de maio. Com o desabastecimento de
combustíveis que afetou os transportes rodoviários e aéreos, a prefeitura de São Paulo
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XXXIX Congresso SOCESP, em 2018

decretou estado de emergência e, em razão disso, muitos eventos programados para
acontecerem na cidade naquele período tiveram de ser cancelados. No entanto, para
a SOCESP, prevaleceu o espírito de equipe dos organizadores. Em um movimento de
trabalho conjunto, que envolveu toda a diretoria e seus apoiadores ao longo dos 15 dias
que antecederam o congresso, os preparativos foram concluídos.
A partir desse empenho, em demonstração de equilíbrio e maturidade, obstáculos
aparentemente intransponíveis foram superados e 39ª edição do evento foi realizada de
maneira exemplar, consagrando-se como a maior da história da SOCESP. O congresso
retomou fatores de sucesso de edições passadas, como o aplicativo para celular com a
programação e o mutirão de aprendizado de ressuscitação com o boneco Guizinho.
Discussões inovadoras explorando aspectos que foram do desenvolvimento de novas
tecnologias até os benefícios cardíacos de práticas espirituais. Do que trata, afinal, a
Cardiologia, senão do verdadeiro cerne da humanidade?
Além do congresso, outro ponto a ser destacado no mesmo ano foi a participação
da SOCESP no congresso do World Heart Federation, em Dubai, com a apresentação
de 18 estudos derivados dos projetos conduzidos pela Sociedade. A SOCESP também
esteve presente na sessão científica do Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Brasília,
onde apresentou os resultados dos estudos de mutirões dos projeto EPICO e PINNACLE
realizados com crianças e adultos. Outras importantes participações se concretizaram
no Global Sciences Forum, em Berlim (Alemanha), e no AHA Sessions (Orlando-Estados
Unidos), com grande destaque para a apresentação de estudos sobre os resultados da
avaliação da efetividade do treinamento de RCP em crianças com o manequim Guizinho,
pelo doutor Agnaldo Piscopo. No ano seguinte, 2019, merecem ser citadas as palestras
conduzidas em dois dos principais eventos médicos e de saúde do mundo: os congressos
126

Socesp 40 Anos

Hypertension-AHA em New Orleans (Estados Unidos) e ESC Congress, em Paris (França),
quando foram demonstrados os resultados dos estudos empreendidos pelos projetos
da SOCESP.
Os congressos da SOCESP sempre projetaram o futuro em cursos, eventos e
estudos, mas o passado da entidade jamais foi colocado em segundo plano. Conforme se
aproximava de seu quadragésimo aniversário, a direção da Sociedade tomou a iniciativa
de documentar sua história. Incentivada pela experiência dos membros mais antigos,
a entidade traçou um plano para ensinar seus jovens associados sobre a trajetória da
Sociedade e a evolução da Cardiologia paulista, conforme novas técnicas e tecnologias
eram aprendidas, recebidas, postas em prática e aprimoradas pelos médicos do Estado,
entre eles os fundadores e os primeiros integrantes da SOCESP.
A concreta e rica trajetória da Cardiologia paulista e brasileira trouxe a preocupação
de se preservar toda essa história e os seus personagens. Por inciativa do doutor João
Fernando Monteiro Ferreira, iniciou-se, na diretoria do doutor Francisco Fonseca, em
2014, o projeto de recuperar e manter a história da SOCESP. A proposta foi concretizada
em 2018, com a criação do Centro de Memória da SOCESP, sob a coordenação dos
doutores Antonio Francisco Piccolotto Naccarato e Ronaldo Fernandes Rosa. A divisão
histórica nasceu com a tarefa de arquivar fotos, documentos, vídeos e colher relatos
em primeira pessoa das testemunhas oculares da trajetória da entidade, abordando
as diversas edições do congresso e o trabalho das Regionais e dos Departamentos.
O Centro de Memória constituiu-se como guardião de mais do que 40 anos de história,
protegendo e preservando o acervo afetivo do coração dos cardiologistas de São Paulo.
Com os pés firmes no solo e às vésperas de comemorar suas quatro décadas de atuação,
a SOCESP traçou uma estrada certeira rumo ao futuro, guiada pelos mesmos princípios
que, ainda na década de 1970, reuniram os primeiros cardiologistas do Estado na cidade
de Campinas: valorizar o profissional, a Ciência e a sociedade na qual todos nós vivemos.
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Diretoria eleita para o biênio 2018-2019 durante cerimônia de posse
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Acima: (no centro, de camisa estampada) Doutor Siguemituzo Arie, pioneiro no desenvolvimento
do cateterismo cardíaco no Brasil; (em pé) Rosaria Maria Reali da Luz e Maria Regina Frazatto
Naccarato; (à direita) Protásio da Luz. Abaixo: Euryclides de Jesus Zerbini, Theofanis Konstadinidis,
Regina Naccarato e Leopoldo Piegas

132

Acima: Radi Macruz, segundo presidente da SOCESP, e David Waters. Abaixo: David Waters,
Regina, Alberto Francisco, Sandra Regina, Gustavo Alberto e Maria Regina Frazatto Naccaratto,
com Protásio Lemos da Luz (ao fundo)
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Acima: Adib Jatene, presidente da SOCESP de 1977 a 1979, se apresenta em evento da entidade.
Abaixo: Amanda Guerra (à esquerda), presidente da SOCESP de 1993 a 1995, durante a
Semana do Coração de 1993
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Acima: Adib Jatene, Vera Lucia Alves, Jorge Ilha, Ari Timerman, Luiz Antonio Machado Cesar,
Jorge Machado Cury, Luiz Alberto Bacheschi e Amanda Guerra na abertura do XXIII Congresso
da SOCESP, em 2002, em Ribeirão Preto (SP). Abaixo: (da esq. p/ dir.) Fernando Nobre e Michel
Batlouni ao lado de um dos palestrantes do XV Congresso da SOCESP, em 1994
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Acima: (da esq. p/ dir.) Luiz Venere Décourt, Antonio Carlos Pereira Barretto, Amanda Guerra
(de blazer amarelo) e Fernando Nobre, durante o XV Congresso (1994). Abaixo: (da esq. p/ dir.)
No mesmo evento, Abrahao Afiuni, Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Michel Batlouni e
Antonio Carlos Pereira Barretto
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Acima: Fernando Nobre e o professor Eduardo Moacyr Krieger (à esq.), vencedor da premiação
promovida pela SOCESP, em 1994. Abaixo: (da esq. p/ dir.) Expedito Eustáquio R. da Silva, José
Antonio Marin Neto, Ricardo Manrique e Salim Yusuf
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Acima: Antonio Carlos Pereira Barretto, Domingos Braile e Marco Aurélio Dias da Silva.
Abaixo: Público presente no XV Congresso da SOCESP, realizado em 1994, na cidade de
Ribeirão Preto
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Acima: (da esq. p/ dir.) Maria Regina e Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Fábio Sândoli Brito,
João Manoel Rossi e Marcia Pimentel Machado Rossi. Abaixo: Antonio Carlos Palendri Chagas,
Francisco Laurindo, Protásio Lemos da Luz, Fábio Sândoli Brito e Sergio de Almeida Oliveira
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Acima: (da esq. p/ dir.) Ana Ilha, Jorge Ilha, Ana Maria Brito, Fábio Sândoli Brito, Humberto Jorge Isaac, Josiane Isaac,
Suzana Leal, Marcelo Leal e José Eduardo Mastrocolla, no XXVII Congresso da SOCESP, Campos do Jordão (2006).
Abaixo: (da esq. p/ dir.) Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Otavio Rizzi Coelho, Antonio Carlos Palandri Chagas,
Geraldo Alckmin, Carlos Costa Magalhães e Ibraim Masciarelli Pinto no XXVI Congresso da SOCESP, em 2005
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Acima: Ieda Laurindo, Francisco Laurindo, Ibraim Masciarelli Pinto, Ieda Biscegli Jatene, Alberto Francisco
Piccolotto Naccarato, Antonio Carlos Palandri Chagas, Jusete Laura Borges Chagas, Ana Maria Bertolami,
Carlos Costa Magalhães, Heloisa Silveira Lima Magalhães e Maria Regina Frazatto Naccaratto.
Abaixo: Estandes da área de exposições do XXVII Congresso da SOCESP, em Campos de Jordão (2006)
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Acima: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato, Amanda Guerra, Maria Regina Frazatto Naccarato,
Otávio Rizzi Coelho, Antonio Carlos Palandri Chagas e Antonio Felipe Simão. Abaixo: Jantar de
confraternização por ocasião do XVI Congresso da SOCESP (1995)

142

Acima: Jantar de confraternização por ocasião do XVI Congresso da SOCESP (1995).
Abaixo: Maria Regina Camargo Coelho, Otávio Rizzi Coelho, Sandra da Graça Bessa Lomanto
e Antonio Felipe Simão, durante o XVI Congresso da SOCESP (1995)
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Acima: Jozef Fehér, Cila Fehér, Maria Inês Chalela e William Chalela no XVI Congresso da SOCESP
(1995). Abaixo: Ivan Lorenzato, Maria Regina Frazatto Naccarato, Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato e Francisco Kerr Saraiva no XVI Congresso da SOCESP (1995)
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Acima: XVI Congresso da SOCESP (1995) contou com a participação de palestrantes dos Estados Unidos,
aqui reunidos com José Carlos Nicolau, José Antonio Marin Neto e Francisco Laurindo. Abaixo: (da esq.
p/ dir.) Andrea Claudia Reis Souza Abizaid, Alexandre Abizaid, Luiz Abdalla, Terezinha Abdalla, Raquel
Abdalla e Luiz Antonio Abdalla na homenagem a Luiz Abdalla no XVI Congresso da SOCESP (1995)
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Acima: José Antonio Marin Neto recebe de Ibraim Masciarelli Pinto, durante o XXXVII
Congresso da SOCESP, em 2016. Abaixo: No destaque, o palestrante José Alberto Aguilar
Cortez durante o mesmo evento
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Acima: Romeu Sergio Meneghelo, médico associado e mestre de cerimônias dos congressos SOCESP.
Abaixo: Mesa de abertura do XXXVIII Congresso da SOCESP, em 2017: Rui Manuel dos Santos
Póvoa, Fernanda Consolim-Colombo, Marcus Vinícius B. Malaquias, Ibraim Masciarelli Pinto, Álvaro
Avezum Junior e Roberto Kalil Filho
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Acima: Fábio Sândoli Brito na abertura do XXVII Congresso da SOCESP, do qual foi
presidente, em 2006. Abaixo: Público presente no Congresso de 2006, em Campos do Jordão
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Acima: Hermes Xavier, Wilson Salgado, Francisco Helfenstein Fonseca e Maria Cristina Oliveira
Izar na abertura do Congresso de 2007. Abaixo: Público presente no XXVIII Congresso da
SOCESP, em São Paulo
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Acima: (à esq.) Clarice Timerman, Maria Regina Frazatto Naccarato, Ari Timerman e Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato, homenageado durante o Congresso de 2007. Abaixo: Maria Keiko Asakura, Eugenia Velludo Veiga,
Carlos Odércio Zanquetta, Roberta Rodrigues, Alba, Fumiko Sonoda, Cecilia Gallani, Ivany Baptista, Geoconda
Elgueta e Francine Jomara Lopes, encerramento da Jornada de Enfermagem 2007, no Hotel Maksoud Plaza
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Público participante do treinamento de ressuscitação cardíaca, durante
o XXXVI Congresso da SOCESP, em 2015
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Acima: Equipe do Departamento de Nutrição da SOCESP. Abaixo: Valéria Arruda Machado,
Cibele Regina Laureano Gonçalves, Isabela Cardoso Pimentel Mota,Regina Helena Marques
Pereira e Marcia Maria Godoy Gowdak
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Acima: (da esq. p/ dir.) Taís Cleto Lopes Vieira, Nágila Raquel Teixeira Damasceno, Cibele Regina
Laureano Gonçalves, Marcia Maria Godoy Gowdak e Regina Helena Marques Pereira durante o Simpósio
de Nutrição, realizado em 2005. Abaixo: Departamento de Fisioterapia: (da esq. p/dir.) Valéria Papa,
Robison Jose Quitério, Solange Guizilini, Vera Lucia dos Santos Alves e Vanessa Marques Ferreira
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Acima: Departamento de Educação Física (da esq. p/ dir.) Fabiana S. Evangelista, Larissa F. dos
Santos, Lígia M. Antunes Correa, Iris C. Sanches e Natan D. S. Júnior. Abaixo: Departamento de
Farmacologia: Erika Cordeiro de Lima, Adriana Castello Costa Girardi e Ana Lucia F. de Camargo,
com aluna premiada (terceira da esq.p/dir.)
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Acima: Departamento de Odontologia: Vanessa Ishiki, Levy Anderson César Alves, Frederico Buhatem,
um dos dentistas voluntários na ação social e Ana Carolina de Andrade Buhatem Medeiros. Abaixo:
Departamento de Psicologia: Jennifer de França Oliveira Nogueira, Rafael Trevizoli Neves, Ana Paula
Chacon Ferreira, Karla Fabiana Begosso Sampaio da Fonseca Carbonari e Adriana Araújo de Medeiros
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Acima: Bráulio Luna Filho (presidente da SOCESP de 2006 a 2007) e Ari Timerman
acompanhados de suas esposas. Abaixo: Representantes de entidades presentes na cerimônia
de posse da diretoria liderada por Ari Timerman (2008-2009)
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Acima: Diretoria 2008-2009 reunida durante a cerimônia de posse. Abaixo: Bráulio Luna
Filho, José Herique Andrade Vila. Vila, Renato Azevedo Junior e Jorge Machado Cury durante
a posse de Ari Timerman
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Acima: Público presente na cerimônia de posse da diretoria liderada por Ari Timerman (2008-2009).
Abaixo: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato (ao fundo), Fabio Jatene, Antonio Carlos Pereira
Barreto, Francisco Helfenstein Fonseca, Marcelo Chiara Bertolami, José Carlos Nicolau, Leopoldo
Soares Piegas e Otávio Rizzi Coelho
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Acima: Edson Stefanini, Francisco Helfenstein Fonseca, Alexandre Murad e José Carlos Nicolau.
Abaixo: Deise Romano, representante do Ranking Brasil, Luciano Cadari do Ranking Brasil, Cel.
Rogério Bernardes Duarte, Agnaldo Piscopo e José Francisco Kerr Saraiva
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Acima: Miguel Moretti, Mauricio Wajngarten, Ieda Biscegli Jatene, Jadelson Pinheiro Andrade Andrade,
Carlos Costa Magalhães e Renato Azevedo Junior na abertura do XXXIV Congresso da SOCESP, em 2013.
Abaixo: Romeu Sergio Meneghello recebeu homenagem de Ieda Biscegli Jatene durante o mesmo evento
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Acima: Silvia Lage recebeu homenagem de Carlos Costa Magalhães durante do Congresso SOCESP
de 2013. Abaixo: Carlos Costa Magalhães recebeu homenagem durante a cerimônia de posse do
Francisco Helfenstein Fonseca, presidente da SOCESP no biênio 2014-2015
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Acima: Antonio Carlos Palandri Chagas entrega homenagem a Protásio Lemos da Luz, durante o
XXXV Congresso da SOCESP, em 2014. Abaixo: No mesmo evento, Ênio Buffolo também recebeu
homenagem, entregue por Francisco Helfenstein Fonseca
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Acima: Cerimônia de posse da diretoria liderada por Francisco Helfenstein Fonseca (2014-2015).
Abaixo: Bruno Caramelli, Antonio Carlos Camargo de Carvalho, Francisco Helfenstein Fonseca,
Claudio Pinho, Angelo Amato Vicenzo de Paola, Peter Libby e Raul Dias S. Santos Filho, na
abertura do XXXVI Congresso da SOCESP, em 2015
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Acima: Público presente na abertura do XXXVI Congresso da SOCESP, em 2015. Abaixo:
Abertura do XXXVI Congresso da SOCESP, realizado em 2015 e presidido por Claudio Pinho
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Acima: Rui Fernando Ramos, presidente do XXXVII Congresso SOCESP, realizado em 2016,
faz homenagem a Zilda Machado Meneghello, aqui ao lado de seu esposo Romeu Meneghello.
Abaixo: Adalberto Menezes Lorga recebe homenagem de Angelo de Paula durante o XXVI
Congresso da SOCESP, em 2015
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Acima: Claudio Pinho entrega homenagem a João Pimenta, durante o XXXVI Congresso
da SOCESP, de 2015. Abaixo: Francisco Helfenstein Fonseca entrega homenagem a
Eulógio Martinez Filho, no mesmo evento
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Acima: Ibraim Masciarelli Pinto, presidente da SOCESP de 2016 a 2017, entrega homenagem a Adib
Jatene, que foi recebida por sua filha, Ieda Biscegli Jatene, membro de sua diretoria, durante a cerimônia
da diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: José Luis Aziz entrega homenagem a Marcos Fabio Lion,
que foi recebida por seu filho, Rogerio Lion, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Pedro Lemos entrega homenagem a Protásio Lemos da Luz, presidente da SOCESP no
biênio 1983-1985, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: Leopoldo
Soares Piegas, presidente da SOCESP no biênio 1989-1991, recebe homenagem de Álvaro
Avezum, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Antonio Carlos Pereira Barretto recebe homenagem de Mucio Tavares Oliveira Junior,
durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: Amanda Guerra, presidente
da SOCESP no biênio 1993-1995, recebe homenagem de Pedro Farsky, durante a cerimônia da
diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Jose Carlos Nicolau, presidente da SOCESP de 1995 a 1997, recebe homenagem de Ricardo
Pavanello, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: Fabio Jatene,
presidente da SOCESP no biênio 1997-1999, recebe homenagem de Maria Cristina Oliveira Izar,
durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Marcelo Chiara Bertolami, presidente da SOCESP de 1999 as 2001, recebe homenagem de José
Francisco Kerr Saraiva, presidente no biênio 2018-2019, durante a cerimônia da diretoria para o biênio
2016-2017. Abaixo: Agnaldo Pispico entrega homenagem a Antonio Carlos Palandri Chagas,
presidente no biênio 2001-2003, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: José Francisco Kerr Saraiva, presidente do biênio 2018-2019, com Alberto Francisco Piccolotto
Naccarato, que recebeu homenagem em nome de Otávio Rizzi Coelho, durante a cerimônia da
diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: Edson Stefanini entrega homenagem a Bráulio Luna Filho,
presidente da SOCESP de 2006 a 2007, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Ibraim Masciarelli Pinto, presidente no biênio 2016-2017, entrega homenagem a Francisco
Helfenstein Fonseca, presidente da SOCESP no biênio 2014-2015, durante a cerimônia da diretoria
para o biênio 2016-2017. Abaixo: Lilia Nigro Maia entrega homenagem a Luiz Antonio Machado Cesar,
presidente da SOCESP de 2010 a 2011, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: Carlos Costa Magalhães, presidente da SOCESP no biênio 2012-2013, recebe homenagem
de Otavio Berwanger, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017. Abaixo: Todos
os homenageados , durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Acima: João Fernando Monteiro Ferreira entrega homenagem a Ari Timerman, presidente
da SOCESP de 2008 a 2009, durante a cerimônia da diretoria para o biênio 2016-2017
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Foto: Alf Ribeiro/Shutterstock

Conjunto Nacional, na avenida Paulista, sede da SOCESP
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Memorial
dos congressos

Congresso da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo
Jornada Paulista de Cardiologia

VII Congresso da SOCESP

1978, Campinas
Presidente: Antonio Benedito
Prado Fortuna

1986, Campos do Jordão
Presidente: Carlos Costa Magalhães

I Congresso da SOCESP
1980, Santos
Presidente: Jarbas Jakson Dinkhuysen

1987, São José do Rio Preto
Presidente: Domingos
Marcolino Braile

II Congresso da SOCESP

IX Congresso da SOCESP

1981, São José do Rio Preto
Presidente: Adalberto Lorga

1988, Ribeirão Preto
Presidente: Oswaldo Castilho

III Congresso da SOCESP

X Congresso da SOCESP

1982, Ribeirão Preto
Presidente: Oswaldo Castilho

1989, Bauru
Presidente: Henrique Furtado

IV Congresso da SOCESP

XI Congresso da SOCESP

1983, Marília
Presidente: João Braga

1990, Campinas
Presidente: Nyder Otero

V Congresso da SOCESP

XII Congresso da SOCESP

1984, Campinas
Presidente: Alberto Liberman

1991, Santos
Presidente: César Conforti

VI Congresso da SOCESP

XIII Congresso da SOCESP

1985, Santos
Presidente: Silvio C. M. Santos

1992, Campos do Jordão
Presidente: Carlos Costa Magalhães

VIII Congresso da SOCESP

Memórias e realizações
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XIV Congresso da SOCESP

XXII Congresso da SOCESP

1993, São José do Rio Preto
Presidente: José Carlos Nicolau

XV Congresso da SOCESP

2001, Campos do Jordão
Presidente: Nabil Ghorayeb
Tema: “Qualidade de vida –
Prevenir e tratar”

1994, Ribeirão Preto
Presidente: Fernando Nobre

XXIII Congresso da SOCESP

XVI Congresso da SOCESP
1995, Campinas
Presidente: Alberto Francisco
Piccolotto Naccarato
Homenageados: Amanda Guerra
M. R. Sousa e Luiz Abdala

XXIV Congresso da SOCESP
2003, Campos do Jordão
Presidente: José Francisco Kerr Saraiva

XVII Congresso da SOCESP

XXV Congresso da SOCESP

1996, Santos
Presidente: Sérgio Paulo Camargo

2004, Campos do Jordão
Presidente: Ângelo Amato Vincenzo
de Paola

XVIII Congresso da SOCESP
1997, Campos do Jordão
Presidente: Paulo Manuel
Pêgo-Fernandes

XXVI Congresso da SOCESP

XIX Congresso da SOCESP

XXVII Congresso da SOCESP

1998, Campos do Jordão
Presidente: Antônio Carlos Carvalho

2006, Campos do Jordão
Presidente: Fábio Sândoli Brito

XX Congresso da SOCESP

XXVIII Congresso da SOCESP

1999, Campos do Jordão
Presidente: Antônio Carlos
Palandri Chagas

2007, São Paulo
Presidente: Leopoldo Piegas

XXI Congresso da SOCESP

2008, São Paulo
Presidente: Moacir F. Godoy

2005, Campos do Jordão
Presidente: Ibraim Masciarelli Pinto

2000, Campos do Jordão
Presidente: José Antônio Marin Neto
Tema: “Epidemia cardiovascular em
desenvolvimento: as evidências da
necessidade de prevenção”
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2002, Campos do Jordão
Presidente: Luiz Antônio
Machado César

XXIX Congresso da SOCESP

XXX Congresso da SOCESP
2009, São Paulo
Presidente: Fausto Feres
Homenageado: Siguemituzo Arie

Socesp 40 Anos

XXXI Congresso da SOCESP
2010, São Paulo
Presidente: Carlos Vicente Serrano Júnior
Tema: “Epidemia cardiovascular em
desenvolvimento: as evidências da
necessidade de prevenção”
Homenageado: Alberto Francisco
Picollotto Nacaratto

XXXII Congresso da SOCESP

Homenageados: Protásio Lemos
da Luz, Joel Spadaro e Ênio Buffolo

XXXVI Congresso da SOCESP
2015, São Paulo
Presidente: Cláudio Pinho
Tema: “Cardiologia interdisciplinar”
Homenageados: João Pimenta,
Adalberto Lorga e Eulogio Martinez

2011, São Paulo
Presidente: Otávio Rizzi Coelho
Tema: “O impacto da tecnologia na
prática cardiológica”
Homenageado: Sérgio Almeida de
Oliveira

XXXVII Congresso da SOCESP

XXXIII Congresso da SOCESP

XXXVIII Congresso da SOCESP

2012, São Paulo
Presidente: Edson Stefanini
Tema: “A Cardiologia e suas
interfaces – uma atuação
multidisciplinar”
Homenageados: Milton Godoy
e Alvaro José Bellini

2017, São Paulo
Presidente: Rui Manuel dos
Santos Póvoa
Tema: “Reduzindo a mortalidade
por doenças cardiovasculares”
Homenageado: Antônio Carlos
de C. Carvalho

XXXIV Congresso da SOCESP

XXXIX Congresso da SOCESP

2013, São Paulo
Presidente: Ieda Jatene
Tema: “Ampliando os horizontes
na prevenção cardiovascular”
Homenageados: Silvia Lage
e Romeu Meneghello

2018, São Paulo
Presidente: João Fernando
Monteiro Ferreira
Tema: “Reduzindo a mortalidade
por doenças cardiovasculares”
Homenageados: Antônio Benedicto
Prado Fortuna e Domingos
Marcolino Braile

XXXV Congresso da SOCESP

2016, São Paulo
Presidente: Rui Fernando Ramos
Tema: “A Cardiologia atual e futura”
Homenageada: Zilda Machado
Meneghelo

2014, São Paulo
Presidente: Miguel Antônio Moretti
Tema: “Grandes inovações na
Cardiologia”
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Presidentes da SOCESP

Biênio 1977-1979
Presidente: Adib Domingos Jatene
Vice-presidentes: Nathan Soubihe
e Silvio Santos Carvalhal
Secretário-geral: Radi Macruz
Subsecretário: Rubens Guimarães Santos
1º Tesoureiro: Adolpho Barcelini
2º Tesoureiro: Marcos Fabio Lion

Biênio 1979-1981
Presidente: Radi Macruz
1º vice-presidente: Marcos Fabio Lion
2º vice-presidente: Adalberto Menezes Lorga
3º vice-presidente: Manoel Garcia Villarinho
Secretário-geral: Adolpho Barcellini
Subsecretária: Maria Vitório
1º Tesoureiro: Rubens Guimarães Santos
2º Tesoureiro: Helio Maximiano Magalhães

Biênio 1981-1983
Presidente: Marcos Fabio Lion
Vice-presidente: Rubens Guimarães Santos
1º Secretário: João Pimenta
2º Secretário: Helio Maximiano Magalhães
1º Tesoureiro: Enio Buffolo
2º Tesoureiro: Protásio Lemos da Luz

Biênio 1983-1985
Presidente: Protásio Lemos da Luz
Vice-presidente: Luiz Carlos Bento de Souza
1º Secretário: Luiz Antonio Rivetti
2º Secretário: Eulógio Emilio Martinez Filho
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1º Tesoureiro: João Pimenta
2º Tesoureiro: Theofanis Konstandinidis

Biênio 1985-1987
Presidente: Luis Carlos Bento de Souza
Vice-presidente: Celso Ferreira
1º Secretário: José Antonio Franchini Ramires
2º Secretário: Rinaldo Carneiro
1º Tesoureiro: Leopoldo Soares Piegas
2º Tesoureiro: Roberto Alexandre Franken

Biênio 1987-1989
Presidente: José Antonio Franchini Ramires
Vice-presidente: Leopoldo Soares Piegas
1º Secretário: Expedito Eustáquio R. da Silva
2º Secretário: Nyder Rodrigues Otero
1º Tesoureiro: Eulógio Emilio Martinez Filho
2º Tesoureiro: Paulo Roberto B. Évora
Diretor de Publicações: José Carlos Nicolau

Biênio 1989-1991
Presidente: Leopoldo Soares Piegas
Vice-presidente: Antonio Carlos Pereira Barretto
1º Secretário: Luiz Eduardo Villaça Leão
2º Secretário: José Carlos Nicolau
1º Tesoureiro: Fabio Sandoli de Brito
Diretor de Publicações: Paulo José Ferreira Tucci

Biênio 1991-1993
Presidente: Antonio Carlos Pereira Barretto
Vice-presidente: Paulo José Ferreira Tucci
1º Secretário: Angelo Amato V. de Paola
2º Secretário: Silvio Carlos de M. Santos
1º Tesoureiro: Januário Manoel de Souza
2º Tesoureiro: Otávio Rizzi Coelho
Diretora de Publicações: Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa
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Presidentes da SOCESP
Biênio 1993-1995
Presidente: Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa
Vice-presidente: José Carlos Nicolau
1º Secretário: José Lázaro de Andrade
2º Secretário: Otávio Rizzi Coelho
1º Tesoureiro: Francisco de Paula Stella
2º Tesoureiro: Ailton Marcelo C. T. Zanardi
Diretor de Publicações: Alfredo José Mansur

Biênio 1995-1997
Presidente: José Carlos Nicolau
Vice-presidente: Fábio Biscegli Jatene
1º Secretário: Antonio Carlos C. Carvalho
2º Secretário: Carlos Costa Magalhães
1º Tesoureiro: Antonio Carlos Palandri Chagas
2º Tesoureiro: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Diretor de Publicações: Marcelo Chiara Bertolami
Coordenador de Informática: Luiz Antonio Machado Cesar
Coordenador de Marketing: Nabil Ghorayeb
Coordenador Cientíﬁco: José Antonio Marin Neto
Assessor Extraordinário: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato

Biênio 1997-1999
Presidente: Fábio Biscegli Jatene
Vice-presidente: Eulógio Emilio Martinez Filho
1º Secretário: Bruno Caramelli
2º Secretário: José Luiz Balthazar Jacob
1º Tesoureiro: Marcelo Chiara Bertolami
2º Tesoureiro: Benedito Carlos Maciel
Diretor de Publicações: Mauricio Wajngarten
Coordenador de Campos do Jordão: Carlos Costa Magalhães
Coordenador de Informática: José Francisco Kerr Saraiva
Assessor Extraordinário: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Coordenador Cientíﬁco: Ari Timerman
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Biênio 1999-2001
Presidente: Marcelo Chiara Bertolami
Vice-presidente: Álvaro Avezum
1º Secretário: Antonio Carlos Carvalho
2º Secretário: José Francisco Kerr Saraiva
1º Tesoureiro: Antonio Carlos Palandri Chagas
2º Tesoureiro: Carlos Costa Magalhães
Diretor de Publicações: Paulo José Ferreira Tucci
Diretora Cientíﬁca: Silvia G. Lage
Coordenador de Informática: José Francisco Kerr Saraiva
Coordenador Campos do Jordão: Carlos Costa Magalhães
Coordenador de Marketing : Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Representante das Regionais: Antonio C. G. Penna
Coordenador da Área de Interesses Proﬁssionais: Luciano de Figueiredo Aguiar

Biênio 2001-2003
Presidente: Antonio Carlos Palandri Chagas
Vice-presidente: Décio de Lima Pinho
1ª Secretária: Ieda Jatene Bosisio
2º Secretário: Otávio Rizzi Coelho
1º Tesoureiro: Luciano Aguiar de Figueiredo
2º Tesoureiro: Agnaldo Pispico
Diretor de Publicações: Ibraim Masciarelli Pinto
Diretor Cientíﬁco: Francisco Rafael M. Laurindo
Diretor de Regionais: Antônio C. G. Penna
Assessor de Defesa Proﬁssional: Bráulio Luna Filho
Assessor de Informática: João Manuel Rossi Filho
Assessor de Infraestrutura: Carlos Costa Magalhães
Assessor de Eventos: Alberto Francisco Piccolotto Nacaratto

Biênio 2004-2005
Presidente: Otávio Rizzi Coelho
Vice-presidente: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
1º Secretário: Luciano de Figueiredo Aguiar
2º Secretário: Fernando Nobre
1º Tesoureiro: Bráulio Luna Filho
2º Tesoureiro: Carlos Costa Magalhães
Diretor Cientíﬁco: Rui Fernando Ramos
Memórias e realizações
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Diretor de Publicações: Carlos Vicente Serrano Junior
Diretora de Regionais: Lilia Nigro Maia
Assessor de Defesa Proﬁssional: Miguel Antonio Moretti
Assessor de Informática: João Manuel Rossi Neto
Assessor de Infraestrutura: Roberto Rocha Correia Veiga Giraldez

Biênio 2006-2007
Presidente: Bráulio Luna Filho
Vice-presidente: Ari Timerman
1º Secretário: Ibraim Masciarelli Pinto
2ª Secretária: Ieda Biscegli Jatene
1º Tesoureiro: João Nelson Rodrigues Branco
2º Tesoureiro: Miguel Antonio Moretti
Diretor Cientíﬁco: Fernando Nobre
Diretor de Publicações: Edson Stefanini
Diretor de Regionais: Marcio Jansen de O. Figueiredo
Diretor de Infraestrutura: Carlos Vicente Serrano Junior
Assessor de Informática: Moacir Fernandes Godoy
Diretor de Defesa Proﬁssional: José Henrique Andrade Vila

Biênio 2008-2009
Presidente: Ari Timerman
Vice-presidente: Luiz Antonio Machado Cesar
1º Secretário: Antonio de Pádua Mansur
2ª Secretária: Lilia Nigro Maia
1º Tesoureiro: Jorge Eduardo Assef
2º Tesoureiro: João Nelson Rodrigues Branco
Diretor Cientíﬁco: Edson Stefanini
Diretora de Publicações: Beatriz Bojikian Matsubara
Diretor de Regionais: José Francisco Kerr Saraiva
Diretor de Qualidade Assistencial: Max Grinberg
Diretor de Informática: Ibraim Masciarelli Pinto
Diretor de Relações Institucionais: José Henrique Andrade Vila
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Biênio 2010-2011
Presidente: Luiz Antonio Machado Cesar
Vice-presidente: Marcelo Biscegli Jatene
1º Secretário: João Fernando Monteiro Ferreira
2ª Secretária: Auristela Isabel de Oliveira Ramos
1º Tesoureiro: Raul Dias dos Santos Filho
2º Tesoureiro: Jorge Eduardo Assef
Diretor Cientíﬁco: Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
Diretora de Publicações: Maria Teresa Nogueira Bombig
Diretor de Regionais: Carlos Costa Magalhães
Diretor de Qualidade Assistencial: Henry Abensur
Diretor de Informática: Pedro Silvio Farsky
Diretor de Relações Institucionais: José Francisco Kerr Saraiva

Biênio 2012-2013
Presidente: Carlos Costa Magalhães
Vice-presidente: Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
1º Secretário: Rui Manuel dos Santos Povoa
2º Secretário: José Carlos Aidar Ayoub
1º Tesoureiro: Rui Fernando Ramos
2º Tesoureiro: Celso Biagi
Diretora Cientíﬁca: Fernanda Marciano Consolim Colombo
Diretor de Publicações: João Fernando Monteiro Ferreira
Diretor de Regionais: José Luis Aziz
Diretor de Promoção e Pesquisa: Andrei Carvalho Spósito
Diretor de Tecnologia da Informação: João Manoel Rossi Neto
Diretor de Qualidade Assistencial: Silas dos Santos Galvão Filho
Diretor do Centro de Emergências: Agnaldo Pispico
Coordenadores de Pesquisa: José Luiz Ferreira dos Santos,
José Francisco Kerr Saraiva e Ricardo Pavanello
Coordenador de Eventos: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Coordenador de Políticas de Saúde: Henry Abensur

Biênio 2014-2015
Presidente: Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
Vice-presidente: Rui Fernando Ramos
1° Secretário: Luciano Ferreira Drager
2° Secretário: Guilherme Drummond Fenelon
Memórias e realizações
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1° Tesoureiro: Ibraim Masciarelli Pinto
2° Tesoureiro: Rui Manuel dos Santos Povoa
Diretor Cientíﬁco: Raul Dias dos Santos Filho
Diretor de Publicações: Luiz Aparecido Bortolotto
Diretor de Regionais: Celso Amodeo
Diretor de Promoção e Pesquisa: Ricardo Pavanello
Diretor de Tecnologia da Informação: Juan Carlos Yugar Toledo
Diretor de Qualidade Assistencial: José Francisco Kerr Saraiva
Diretor do Centro de Emergências: Agnaldo Pispico
Coordenadores de Pesquisa: José Luis Aziz e Andrei Carvalho Sposito
Coordenador de Eventos: Hermes Toros Xavier
Coordenador de Políticas de Saúde: Walter Jose Gomes
Coordenador de Estudo Epidemiológicos: Otávio Berwanger
Coordenador de Hands On: João Fernando Monteiro Ferreira

Biênio 2016-2017
Presidente: Ibraim Masciarelli Pinto
Vice-presidente: João Fernando Monteiro Ferreira
1ª Secretária: Ieda Biscegli Jatene
2º Secretário: Roberto Kalil Filho
1º Tesoureiro: José Luis Aziz
2º Tesoureiro: Juan Carlos Yugar Toledo
Diretora de Publicações: Maria Cristina de Oliveira Izar
Diretor Cientíﬁco: Álvaro Avezum
Diretora de Regionais: Lilia Nigro Maia
Diretor de Qualidade Assistencial: Mucio Tavares de Oliveira Junior
Diretor de Comunicação: Ricardo Pavanello
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais: Luciano Ferreira Drager
Diretor de Promoção e Pesquisa: Pedro Lemos
Diretor do Centro Treinamento e Emergências: Agnaldo Pispico
Coordenador de Pesquisa: Otávio Berwanger
Coordenador de Educação Virtual: Pedro Silvio Farsky
Coordenadores de Políticas de Saúde: Edson Stefanini
e José Francisco Kerr Saraiva
Coordenador do Centro de Memórias: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
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Biênio 2018-2019
Presidente: José Francisco Kerr Saraiva
Vice-presidente: Roberto Kalil Filho
1º Secretário: Ricardo Pavanello
2º Secretário: Luciano Ferreira Drager
1ª Tesoureira: Ieda Biscegli Jatene
2º Tesoureiro: Heitor Moreno Junior
Diretora cientíﬁca: Maria Cristina de Oliveira Izar
Diretora de Publicações: Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Diretor de Regionais: Aloisio Marchi da Rocha
Diretor de Qualidade Assistencial: Fernando Augusto Alves da Costa
Diretor de Comunicação: José Luis Aziz
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais: Renato Azevedo Junior
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