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Três iniciativas pioneiras da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) são o destaque do 
comunicado desta edição: a oferta das bolsas de estudo na Universidade de Harvard; a realização 
do Simpósio dos Editores de Periódicos Internacionais no 64º Congresso Brasileiro de Cardiologia; e 
o alerta à população sobre o risco cardiovascular decorrente de exposição à poluição.

Todas essas ações demonstram não só o empenho, mas, sobretudo, o êxito da atual gestão nos 
seus projetos de internacionalizar a SBC, de garantir o acesso à educação continuada de qualidade e 
também de divulgar junto ao público leigo a importância de proteger o meio ambiente sob o ponto 
de vista da prevenção ao risco cardíaco.

Em decisão inédita no que diz respeito a uma sociedade médica brasileira, a Harvard Medical 
School está oferecendo duas bolsas no nível de pós-doutorado para treinamento no Brigham and 
Women´s Hospital, em Boston, nos Estados Unidos. Os documentos e as condições para a seleção 
dos candidatos interessados, bem como os objetivos do programa, estão no edital que se encontra 
no final deste número dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

Serão dois anos de atividades no programa batizado de “Jorge Paulo Lemann Cardiovascular 
Ressearch Postdoctoral Fellowship” em homenagem ao responsável pelo seu financiamento. O 
convênio com a SBC começou a ser idealizado durante a edição passada do congresso do American 
College of Cardiology. Seu anúncio oficial foi divulgado no final de maio, através de carta assinada pelo 
professor e chefe da Divisão de Medicina Cardiovascular do hospital onde se realizará o treinamento, 
Professor Peter Libby, grande amigo da cardiologia brasileira, que será, inclusive, o responsável pela 
conferência magna da abertura do Congresso Brasileiro de Cardiologia deste ano.

E, por falar no evento, pela primeira vez também, será concedida uma sessão específica aos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Como adiantamos na edição anterior, está garantido o Simpósio 
dos Editores de Periódicos Internacionais. A sessão acontecerá no dia 14 de setembro, segunda-feira, 
das 8h30 às 10h, sob coordenação do nosso diretor de Comunicação, Renato A. K. Kalil.

Levaremos a Salvador os editores-chefes da Revista Portuguesa de Cardiologia, Fausto Pinto, e 
da Revista Española de Cardiología, Fernando Alfonso, para, juntamente com o editor-chefe desta 
publicação, Fernando Bacal, realizar um fórum de discussão científica com abordagem de temas 
comuns para promoção dos periódicos.

Inédita também, em nível mundial, a SBC ainda se destaca por sua atuação em um novo fórum: 
a importância da preservação do meio ambiente sob o ponto de vista da manutenção da saúde 
cardiovascular. Pesquisas internacionais e brasileiras, sobretudo a levada à frente pela Universidade 
de São Paulo, comprovam o aumento de eventos cardíacos em dia de maior poluição do ar.

Por isso, uma ação vasta direcionada a esse foco está sendo programada pela nossa SBC. As 
estratégias incluem o apelo ao público leigo, através de campanhas de esclarecimento e da própria 
mídia, que vem dedicando grande cobertura ao tema.

Em agosto, também, reuniremos toda a diretoria desta entidade, incluindo a de seus 
departamentos, estaduais e regionais, para reforçar a discussão sobre o impacto da devastação 
ambiental na saúde cardiovascular. Aproveitaremos a ocasião para redigir documento que 
será direcionado ao excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que já vem 
abraçando várias causas da SBC.

Enfim, de forma pioneira, estamos inseridos no centro de uma discussão mundial e levantando 
uma bandeira importantíssima que deverá ser seguida por muitas outras entidades médicas.
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