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Em minha última carta como presidente da SBC, gostaria de destacar, as mais recentes 
realizações da nossa sociedade. Nesta oportunidade, especialmente, quero parabenizar, outra 
vez,  os autores dos cinco artigos originais vencedores do V Prêmio ABC de Publicação Científica. 
A premiação, desde 2005 patrocinada pela Sanofi Aventis, é uma forma de incentivar a pesquisa 
cardiovascular no Brasil por meio da publicação de manuscritos de alto nível científico nos 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Os trabalhos vencedores estão disponíveis para consulta no 
endereço: www.arquivosonline.com.br/premio.asp.

Poucos dias antes da divulgação do resultado do V Prêmio ABC, a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) teve a honra de oficializar sua integração a uma das entidades da cardiologia 
mais respeitadas mundialmente: o American College of Cardiology (ACC). Com isso, a SBC 
tornou-se o Capítulo Brasileiro do ACC que tem função federativa e a mesma importância dos 
escritórios estaduais do college espalhados pelos estados norte-americanos. Formar o capítulo é 
a realização de um sonho de muitos anos da cardiologia nacional e significa o vislumbrar de um 
futuro muito relevante do ponto de vista científico e da integração internacional.

Ainda no início deste mês, promovemos o Highlights SBC 2009 para apresentar os avanços do 
conhecimento no setor no correr do ano. Prestigiado pelo presidente do ACC, Alfred A. Bové, 
e pelo editor-chefe do European Heart Journal, Thomas F. Lüscher, o evento recebeu elogios 
unânimes dos participantes pela profundidade com que os temas foram apresentados. Em breve, 
os debates serão disponibilizados aos associados no Cardiol.

Em seguida, realizamos I Fórum Latino-Americano de Cardiopatia Chagásica para discutir 
os novos fenômenos da transmissão alimentar e da globalização da patologia e para finalizar a 
elaboração de diretriz internacional inédita sobre o tema com apoio do Ministério da Saúde e 
das sociedades Interamericana e Sudamericana de Cardiologia, sob a liderança da SBC. O evento 
reuniu especialistas de Porto Rico (Wistremundo Dones), Uruguai (Juan Gonzalez Moreno), 
Venezuela (Harry Acquatella), Argentina (Sergio Sosa-Estani e Jorge Mitelman), além, é claro, de 
vários colegas do Brasil.

Todas essas iniciativas seguiram-se à participação da SBC no congresso 2009 da American Heart 
Association, realizado em novembro, em Orlando, nos Estados Unidos, totalizando sua sétima 
presença em um evento internacional de grande porte, nesses dois últimos anos. O congresso 
foi palco de importantes decisões concretizando o relacionamento da SBC com suas congêneres 
internacionais que, não apenas garantiram a continuidade da parceria com a entidade, mas 
também elogiaram as iniciativas e a importância da especialidade no Brasil.

Entre os frutos desse intercâmbio, já está disponível para consulta a versão em língua portuguesa 
do Cardiosource, primeiro portal de educação médica cardiológica do ACC, traduzido para o 
idioma nacional e sob a perspectiva brasileira. A ferramenta representa a oportunidade de a SBC 
oferecer conteúdo de qualidade às outras comunidades que falam nosso idioma. O recurso está 
disponível no portal da SBC na Internet e integra o projeto de cobertura online do congresso da 
AHA 2009 através do qual, pela quarta vez, a SBC disponibilizou aos seus associados os principais 
tópicos apresentados em um evento internacional. No total, foram reunidos mais de 12 vídeos 
com entrevistas a investigadores estrangeiros e líderes nacionais de opinião e o resumo de 11 
trabalhos apresentados no congresso.

Enfim, aproveitando a época próxima ao Natal e à virada do ano, há muito o que celebrar. 
E nada melhor do que encerrar com chave de ouro, comemorando a queda de 20,5% na 
mortalidade por doença cardiovascular no Brasil, anunciada pelo Ministério da Saúde. Sem dúvida, 
a melhora nos resultados comprova o empenho de toda uma categoria profissional voltada para 
a preservação da saúde e da vida e sinaliza a importância de parcerias firmadas entre o governo 
Federal e entidades médicas, como a SBC, em projetos com esse objetivo.

Feliz Natal a todos e um 2010 próspero de realizações!
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