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O maior congresso da história da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)! Com muito 
orgulho, tenho a honra de comunicar que esse é o saldo da 64ª edição do Congresso Brasileiro de 
Cardiologia.

Chegamos a mais de 6.500 inscrições – contabilizamos, precisamente, 6.598 congressistas – depois 
de termos batido os recordes de temas livres submetidos e de pré-inscritos, de 23% e de cerca de 10%, 
respectivamente, na comparação com 2008.

Não registramos esses números em vão. A imensa adesão ao nosso congresso é fruto da gama variada 
das 306 atividades programadas, máximo comportado pela estrutura física do Centro de Convenções da 
Bahia, apresentadas pelos 621 palestrantes convidados: 587 nacionais e 34 estrangeiros, representantes 
da Europa, África e Américas do Norte, Central e do Sul.

Com temática abrangente, que abordou aspectos da Doença de Chagas, em comemoração ao 
centenário de sua descrição, e o impacto das doenças cardiovasculares na globalização, aproveitando 
a presença de renomes mundiais, promovemos, sem dúvida, um fórum privilegiado de discussão 
científica e mais uma importante oportunidade de oferta de educação continuada de altíssima 
qualidade, indiscutivelmente.

Em paralelo a essa vasta programação, vale a pena destacar ainda, as cerca de 20 sessões 
dedicadas à discussão das diretrizes de prática clínica da SBC, um sem número de edições dos cursos 
de ressuscitação cardiopulmonar, além dos fóruns de especialidades, como psicologia, nutrição, 
enfermagem e fisioterapia.

Além disso, não podemos deixar de citar os eventos dirigidos a esta publicação, os Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, e aos demais periódicos da área cardiovascular, inclusive com a presença dos 
editores-chefes das revistas Espanhola, Fernando Alfonso, e Portuguesa, Fausto Pinto, de Cardiologia. 
Tão importantes quanto foram as atividades desenvolvidas pelo Museu do Coração cuja II Exposição 
Itinerante recebeu mais de 6 mil visitantes entre congressistas, estudantes de escolas públicas e 
particulares e grupos especiais. Como resultado do sucesso de público, o acervo estará à mostra até 
12 de outubro no Salvador Shopping.

Esse, entre outros, é exemplo do impacto local da realização de um evento do porte do 64º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia, capaz de movimentar toda uma cadeia produtiva muito além 
da comunidade médica-científica. Estima-se que o congresso tenha gerado um incremento de 20% 
na ocupação hoteleira de Salvador, proporcionando uma média de 30 mil diárias de hospedagem. 
Número esse que refletiu em todo o segmento de serviços e que pode resultar em um aumento de 
cerca de 50% na arrecadação local do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
destacando-se a maior rentabilidade do turismo empresarial, comparado ao de lazer.

Não há dúvidas de que temos, todos, muito a comemorar! Sobretudo se lembrarmos que o 64º 
Congresso Brasileiro de Cardiologia sucedeu o ESC Congress 2009 onde o Brasil teve sua participação 
abrilhantada ao reunir 637 participantes, a maior comitiva estrangeira entre os países não membros 
da European Society of Cardiology (ESC).

E até o final do ano e, consequentemente, desta gestão, há ainda muitas realizações por vir. O Prêmio 
ABC de Publicação Científica, que chega à sua quinta edição, e, pela primeira vez, iremos promover 
o Highlights SBC 2009, mais um evento de porte internacional organizado por nossa sociedade. Esse 
evento vem brindar o ano de 2009 com uma revisão de altíssimo nível do que aconteceu de mais 
importante na cardiologia mundial. Não tenho dúvida de que será um fórum de extrema relevância 
com uma revisão dos principais avanços de nossa especialidade nesses dois anos. Fica aqui nosso 
convite para sua adesão. Contamos com sua participação!

Os dOis maiOres mOtivOs para 
prescrever O genéricO de ciprOfibratO
sanOfi-aventis para seus pacientes: 
é genéricO e é sanOfi-aventis.

Quando o assunto é colesterol e triglicérides,
a adesão faz toda diferença no sucesso do tratamento.
E foi pensando nisso que a sanofi-aventis lançou
o primeiro genérico do ciprofibrato no mercado.1

O resultado é que mais pacientes tiveram - e têm - como 
se beneficiar deste tratamento, graças ao preço mais 
acessível dos medicamentos genéricos. 

Além disso, prescrever um genérico com a marca 
sanofi-aventis significa saber que seus pacientes estão se 
tratando com um medicamento desenvolvido por um dos 
laboratórios mais avançados e conceituados do mundo.

na hora de prescrever o ciprofibrato
para seus pacientes, não arrisque. 
Opte pelo genérico sanofi-aventis. BR
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Informações resumidas do produto Ciprofibrato. Indicação: tratamento de hipertrigliceridemia severa isolada e hiperlipidemia mista quando a estatina ou outro tratamento eficaz 
são contraindicados ou não são tolerados. Contraindicações: insuficiência hepática e renal, gravidez e lactação, associação com outros fibratos, hipersensibilidade ao ciprofibrato ou 
a qualquer componente do produto, em pacientes com deficiência de lactase, galactosemia ou síndrome de má absorção de glicose e galactose. Precauções e advertências: Mialgia/
Miopatia: informar o médico sobre a ocorrência de mialgia, desconforto ou fraqueza muscular, com outros fibratos, o risco de rabdomiólise e mioglobinúria pode ser aumentado se 
o ciprofibrato for utilizado em associação com outros fibratos, cautela em pacientes com insuficiência da função hepática, pacientes com hipotireoidismo basal podem apresentar 
dislipidemia secundária, o tratamento concomitante com anticoagulante oral deve ser administrado com dose reduzida e ajustada conforme International Normalized Ratio – INR. 
Gravidez e lactação: contraindicado durante a gravidez e amamentação. Interações medicamentosas: Associações não recomendadas: Inibidores da HMG CoA redutase, com 
anticoagulantes orais, hipoglicemiantes orais e estrógenos. Reações adversas: rash, urticária, prurido, mialgia, miopatia, relatos ocasionais de cefaleia, vertigem, incluindo náuseas, 
vômitos, diarreia, dispepsia e dor abdominal, anormalidade nos testes de função hepática, pneumonite ou fibrose pulmonar e fadiga. Posologia: Adultos e idosos: 1 comprimido de 
Ciprofibrato (100 mg) ao dia. Pacientes com insuficiência renal moderada recomenda-se redução da dose para 1 comprimido de ciprofibrato (100 mg) em dias alternados. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1300.1014. Farm. Resp. Antonia A. Oliveira - CRF - SP 5.854. Data da revisão: 28/04/09. Código: ORO180908. Medicamento Genérico 
– Lei 9.787/99. Para maiores informações antes de sua prescrição, favor ler bula completa do produto.

Referência bibliográfica: 1) Anexo da Revista ABCF Farma. 2009 Jun; 17 (214):58.

GENÉRICOS SANOFI-AVENTIS:
ExpERIêNCIA muNdIAl dEdICAdA

à SAúdE dE TOdOS OS bRASIlEIROS.
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