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Editorial

O cenário geral da vida humana neste início de século, em 
tempos de economia globalizada e de sociedades articuladas 
em sistemas de produção e consumo transnacionais, tem 
favorecido como jamais a integração em diferentes dimensões, 
particularmente de determinadas conquistas científicas e 
tecnológicas que podem representar a solução de inúmeros 
problemas enfrentados pelos especialistas e sofridos pela 
população. O acesso à saúde, portanto, poderia e deveria 
ser uma dessas áreas de altos resultados para o conjunto 
da humanidade. Mas, infelizmente, trata-se ainda de uma 
realidade grandemente dividida, de mundos que seguem 
paralelos. A cardiologia, a propósito, pode nos servir como 
um caso exemplar desse paradoxo contemporâneo.

O advento das Unidades Coronarianas nos anos 1970, 
assim como a terapêutica trombolítica nos anos 1980, e, 
posteriormente, a angioplastia primária, mudaram de forma 
radical a mortalidade e a morbidade dos pacientes com 
síndromes coronárias agudas; sobretudo o infarto agudo do 
miocárdio. O problema é que isso só é verdadeiro para quem 
tem acesso a essas tecnologias. Assim, a mortalidade de cerca 
de 30% para infartados nos anos 1970 permanece inalterada 
para os excluídos de hoje; realidade bastante diferente da 
taxa inferior a 10% para os que estão efetivamente inseridos 
na medicina do século 21. O que vemos, na verdade, é a 
prática médica acompanhar, no tempo e no espaço, os demais 
índices em que se pode aferir esse movimento pendular entre 
excelência e precariedade tecnocientíficas, ou entre inclusão 
e exclusão de oportunidades para indivíduos, grupos e classes 
sociais acerca dessas conquistas que, de um modo ou de outro, 
resultaram do acúmulo de capital e de trabalho, e, sobretudo, 
do esforço pessoal e coletivo de todos. 

Não ocorre outra coisa na área médica, e de nosso cotidiano 
profissional poderemos extrair elementos para uma rápida 
reflexão. O nosso capital de saúde é também um aspecto 
decorrente de vários outros fatores, o que inclui o capital 
cultural, o capital social e, claro, o capital econômico. Assim, a 
prática da medicina não escapa à lógica e ao modus operandi 
do sistema social e nem mesmo às condições do nosso 
entorno sociocultural mais imediato. Exemplifiquemos com o 
caso de Alagoas, onde três milhões de indivíduos compõem 

dois grupos desiguais. Um com cerca de 300 mil pessoas, e 
outro maior com os restantes 2.700.000 mil, separados por 
três décadas de evolução tecnológica e de conhecimentos 
da medicina. Para os que de fato vivem no século 21, o 
infarto é tratado de forma rápida e efetiva, com a angioplastia 
primária em instituições disponíveis 24h por dia, sete dias por 
semana, dispondo de equipamentos ultramodernos de imagem 
angiográfica de alta definição, suporte circulatório para os casos 
mais graves e unidades de terapia intensiva bem equipadas 
e com pessoal especializado, além de acompanhamento 
longitudinal para contínua verificação de qualidade e melhoria 
das práticas médicas.

 Ora, é também Alagoas um grande exemplo do reverso 
desse quadro positivo descrito acima, sendo, no caso, a 
única unidade federativa que não disponibiliza a angioplastia 
primária (tratamento de escolha para o infarto) pelo Sistema 
Único de Saúde. Inúmeras outras cidades brasileiras não o 
fazem, é verdade, mas no território alagoano nem mesmo a 
sua Capital, Maceió, oferece este serviço. Uma vida inteira 
de privações de toda ordem, com suas carências e seus 
excessos – mas ainda limitações socioculturais –, sem dúvida 
culmina no aparecimento da doença, e a inacessibilidade aos 
serviços médicos especializados leva à sua não identificação; 
dificultando, por último, o já difícil acesso aos meios 
diagnósticos e terapêuticos.

Ora, o impacto da reperfusão coronária – como sabemos 
– não se dá apenas sobre a mortalidade, mas acompanhará 
o indivíduo pelo resto da vida, como consequência da 
redução da função ventricular e de prováveis arritmias e 
irá espoliar seu já sofrido capital de saúde e aí está outro 
grande exemplo do que chamamos aqui de universos 
paralelos. De fato, o infarto agudo do miocárdio tornou 
visível um mundo ou universo que tentamos fingir não 
enxergá-lo, mas que está presente mesmo antes do 
nascimento e que, já ali, inicia a sequência que determina 
o infarto que hoje pode ocorrer.  O capital de saúde 
que carregamos ao longo da vida é quem determinará a 
ocorrência ou não do citado infarto, assim como o capital 
econômico determinará, em grande parte, a ocorrência ou 
não do óbito como consequência deste. 

Universos Paralelos
A Prática Médica e um Retrato do Brasil que não Queremos

Ricardo César Cavalcanti 
Hospital do Coração de Alagoas, Alagoas- Brasil
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Assim, em um mesmo espaço (quer se trate de uma cidade, 
estado ou região) não raro temos duas vias, como rios que 
correm em paralelo: um em cuja perenidade e transparência 
se pode mergulhar e obter as conquistas da ciência e da 
tecnologia para gozar a boa saúde, e outro com barragens 
e águas turvas, ao que tudo indica destinado a manter uma 
represa estagnada que nunca se abre ao mar, e que parece 
nos ofuscar a todos... Neste segundo leito, o mergulho não 

costuma resultar na obtenção de nenhuma cura, ao contrário, 
mas certamente mantém essa ilusão de que vivemos todos 
num mesmo universo. Em suma, a extensão da excelência 
já alcançada na cardiologia privada aos serviços públicos se 
não representaria por si só a unificação dos rios, ao menos 
garantiria as condições de navegabilidade como um direito 
humano elementar à vida minimamente saudável, ou seja, em 
condições de podermos nomeá-la com este nome.
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A ruptura de uma placa aterosclerótica é o evento inicial 
usual na síndrome coronária aguda (SCA). A exposição 
de tecidos diferentes do endotélio íntegro leva à ativação 
do sistema de coagulação e consequente formação de 
trombos. Estes trombos são a principal base fisiopatológica 
das SCAs e, embora se iniciem com a ativação plaquetária, 
tem a formação de trombina como um de seus pilares. A 
trombina atua através da ativação de plaquetas, realizando 
a conversão de fibrinogênio para fibrina e a ativando o 
fator XIII, que propicia a organização da rede de fibrina 
com estabilização do coágulo. Anticoagulantes são a 
denominação de medicamentos, incluindo as heparinas 
(não fracionada e fracionada), os inibidores diretos da 
trombina, e o fondaparinux interferem com a formação e 
atividade da trombina.

Há muitos anos temos evidências, sumarizadas em 
metaanálises do final dos anos 90, de que a adição de 
heparina a terapia antiplaquetária leva a redução de desfechos 
cardiovasculares em pacientes com angina instável1. Neste 
mesmo período foi demonstrado que a substituição de 
heparina não-fracionada por enoxaparina conseguia reduzir 
ainda mais estes desfechos2. 

A partir do ano 2000 um grande número de novas 
informações sobre uso de anticoagulantes em SCAs foram 
obtidas e se tornaram objeto de revisões sistemáticas3. Na 
presente revisão foram selecionados tópicos em que ocorreram 
modificações na utilização de anticoagulantes em SCAs.
 
Anticoagulantes Utilizados em SCAs no Século XXI

Heparinas 
Incluem desde a forma não fracionada da heparina 

a formas diferentes de fracionamento com a produção 
de heparinas de baixo peso molecular. Destas, a mais 
testada e com evidências comprovadas de benefício foi a 
enoxaparina. Outras, com resultados menos consistentes, 
foram a nadroparina, dalteparina, reviparina e tinzaparina, 
e não serão abordadas.

Anticoagulantes em Síndromes Coronarianas Agudas no Século XXI

Julio Cesar Vieira Braga 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Hospital Espanhol, Bahia – Brasil

Heparina não fracionada
Poucos estudos acrescentaram informações à sua utilização, 

atualmente mais restrita a pacientes com insuficiência renal, 
visto que as novas alternativas necessitam de ajuste de dose 
ou são contra-indicadas em pacientes com depuração de 
creatinina abaixo de 30ml/min. 

Durante a realização de intervenções coronarianas 
percutâneas (ICPs), em pacientes com SCAs que utilizam 
fondaparinux, foi detectado aumento no surgimento de 
trombos intracoronarianos ou em cateteres e a adição de 
heparina não fracionada passou a recomendada4. 

O ensaio clínico randomizado FUTURA/OASIS-8 demonstrou 
que a utilização de uma dose mais baixa de heparina não 
fracionada, 50 U/kg, em comparação com a dose padrão de 
heparina não fracionada de 85 U/kg durante a realização de 
angioplastias coronarianas sem inibidores GPIIbIIIa, não reduziu 
sangramento maior nem complicações do local de acesso vascular 
(em pacientes que utilizaram inibidores GPIIbIIIa a as doses 
foram menores). Entretanto, o principal desfecho secundário, a 
combinação de sangramento maior periprocedimento, morte, 
infarto ou nova ICP foi numericamente maior no grupo que 
utilizou dose baixa: 5,8 vs. 3,9%, com OR= 1,51 (1,00 - 2,28; 
P= 0,05). Com base nestes dados os autores recomendam que 
pacientes em uso de fondaparinux e submetidos a ICP devem 
continuar a receber a dose padrão de heparina não fracionada 
de 85 U/kg5. Vale salientar que neste estudo a via radial de 
acesso, que está associada a menos sangramento, foi utilizada 
em 36% dos pacientes, tornando inviável a comparação das 
taxas de sangramento com as de pacientes que utilizaram 
enoxaparina no estudo OASIS 5, no qual a via radial foi utilizada 
em apenas 11,5%.

O estudo OASIS 6 testou em pacientes com SCA com 
Supra de ST e que utilizaram trombolíticos se a utilização 
de fondaparinux versus placebo seria benéfica em pacientes 
sem indicação clara de uso de heparina. A demonstração de 
benefíco do uso de fondaparinux em pacientes submetidos a 
trombólise química, passou a ser considerada evidência indireta 
de que outras alternativas de anticoagulantes como enoxaparina 

Correspondência: Julio Cesar Vieira Braga  

E-mail: juliobraga@cardiol.br
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ou heparina (na dose inicial de 60 U/kg, máximo de 4.000 U) 
devem ser utilizadas em associação a antiplaquetários após 
estreptoquinase, alteplase ou tenecteplase6.
 
Enoxaparina 

Em pacientes com SCA sem Supra de ST e indicação 
de coronariografia precoce a enoxaparina apresentou uma 
frequência de desfechos de morte ou infarto em 30 dias 
similar a heparina não fracionada: 14,0 versus 14,5% (OR 
0,96; IC 95% 0,86 - 1,06, P=NS) porem com uma maior 
incidência de eventos hemorrágicos. A maior incidência de 
sangramento foi identificada no subgrupo de pacientes que 
fizeram intercâmbio de enoxaparina por heparina após a 
randomização7. A partir deste trabalho passa-se a recomendar 
a mudança de enoxaparina para heparina não fracionada em 
pacientes submetidos a ICPs.

No estudo OASIS 5, enoxaparina foi comparada com 
fondaparinux em pacientes com SCA sem Supra de ST. Nos 
pacientes submetidos a ICPs, 34% do total, havia a alternativa 
de se associar heparina às drogas em investigação. A dose 
recomendada de heparina durante ICPs, foi de 100U/kg 
associada a enoxaparina quando havia mais de 6h desde 
a última dose. Não se recomendava associar heparina ao 
fondaparinux. Ao detectar-se maior incidência de trombos no 
grupo do fondaparinux passou a se recomendar a utilização 
de heparina na dose de 200U para lavar os cateteres ou mais 
a critério dos investigadores, embora isto tenha ocorrido 
raramente. O desfecho primário de morte, infarto do miocárdio 
ou isquemia refratária em nove dias não demonstrou diferença 
entre enoxaparina e fondaparinux. Entretanto, houve uma 
maior incidência de sangramentos maiores com enoxaparina, 
4,1 vs. 2,2% (HR= 0,52; P<0,001). Este desfecho pode ter 
sido afetado pela maior incidência de complicações no sítio de 
acesso vascular de pacientes submetidos a ICPs 8,1 vs. 3,3% 
(P<0,001), principalmente por grandes hematomas no sítio 
de acesso vascular 4,4 versus 1,6% (RR 0,36; IC 95%=0,26-
0,49; P<0,001)5. 

Enoxaparina foi comparada com heparina em pacientes 
com SCA com Supra de ST e ICP imediata e não conseguiu 
reduzir de forma estatisticamente significante o desfecho 
primário aos 30 dias de morte, complicação de infarto 
miocárdico, falha no procedimento ou sangramento maior: 
28 versus 34% (RR 0,83, IC 95% 0,68 - 1,01; P=0,06). 
Entretanto, o principal desfecho secundário composto 
por morte, SCA recorrente ou revascularização urgente 
foi menor com enoxaparina: 7 vs. 11% (RR 0,59, IC 95% 
0,38 - 0,91, P=0,015)8.

Fondaparinux 
No estudo OASIS 5 que comparou fondaparinux com 

enoxaparina em pacientes com SCA sem Supra de ST não 
houve redução do desfecho primário de morte, infarto ou 
isquemia refratária. Quando a análise dos desfechos principais 
foi feita aos 30 ou aos 180 dias, parece surgir diferença 
numérica no efeito, favorável ao fondaparinux, entretanto 
também não houve diferença significante. Aos 180 dias foi de 
12,3 versus 13,2% (HR 0,93; IC 95% 0,86 - 1,00; P=0,06)9. A 
menor incidência de sangramento encontrada em comparação 
com enoxaparina foi comentada previamente.

No Brasil estudo de custo-efetividade, que utilizou dados 
do OASIS 5 e estimativas de custos no Brasil, concluiu 
que fondaparinux “é superior à enoxaparina em termos 
de prevenção de novos eventos cardiovasculares com 
menor custo”. Esta conclusão foi obtida mesmo tendo 
sido utilizado valor de custo de enoxaparina similar ao 
do fondaparinux, o que não ocorre na maioria dos locais 
onde são utilizadas, pois o preço máximo ao consumidor 
de doses terapêuticas em SCAs do fondaparinux é muito 
inferior ao da enoxaparina10.

Em análise de subgrupos dos pacientes do OASIS 6 
que utilizaram trombolíticos em SCAs com Supra de ST, 
fondaparinux levou a redução do desfecho morte e infarto 
em comparação aos pacientes em que se julva desnecessária 
anticoagulação e utilizaram placebo (10,8 versus 13,8%; 
HR 0,77; IC 95% 0,65 - 0,91; P<0,05). Nos pacientes que 
utilizaram outros anticoagulantes como heparina e enoxaparina 
não houve vantagem do fondaparinux (11,2 versus 12,3%; HR 
0,91; IC 95% 0,63 - 1,30; P=NS). O fondaparinux não foi 
testado em pacientes submetidos a angioplastia imediata em 
pacientes com SCAs com Supra de ST.

Inibidores Diretos da Trombina /Bivaluridina 
Em metaanálise dos estudos comparando esta classe 

de medicamentos, em SCAs sem Supra de ST (com alto 
risco cardiovascular e opção por estratégia invasiva com 
cineangiocoronariografia precoce), com heparina não-
fracionada, houve redução de morte e infarto com hirudina 
e bivaluridina. Entretanto, apenas bivaluridina conseguiu 
reduzir sangramentos maiores11. Na situação clínica de 
SCAs sem Supra e de alto risco, em comparação com 
heparina ou enoxaparina associadas a inibidores GPIIbIIIa, 
a bivaluridina utilizada isoladamente apresentou a mesma 
incidência de eventos cardiovasculares com menos 
sangramentos maiores (3,0 vs. 5,7%; P<0,001; RR 0,53; 
IC 95% 0,43-0,65)12.
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Utilização nas Diferentes formas de SCAs
Dentre modificações na utilização de anticoagulantes em 

SCAs algumas merecem destaque:
 
Anticoagulantes em SCA sem supra e tratamento conservador 

Enoxaparina reduz desfechos em relação a heparina não 
fracionada e tem maior comodidade na utilização. Quando 
comparada ao fondaparinux, este tem eficácia similar à 
enoxaparina com menor incidência de sangramentos maiores. 
A redução de sangramento descrita pode estar associada à 
forma como foram utilizados o fondaparinux (sem associação 
com heparina) e a enoxaparina (sem redução de dose em 
idosos, associada a dose mais alta de heparina). Houve menos 
complicações hemorrágicas durante as ICPs que porventura 
foram realizadas no braço fondaparinux. Pelo fato de ter custo 
menor em nosso meio, e pela comodidade de utilização em 
dose única diária, torna-se uma alternativa mais atraente. 
Bivaluridina não foi testada neste contexto.

Anticoagulantes em Scas sem Supra e Planejamento de 
Coronariografia e ICP 

Em casos de cateterismo emergencial, imediato, heparina 
ou bivaluridina são recomendadas. Em pacientes com SCAs de 
alto risco, bivaluridina leva a menor incidência de sangramentos 
em comparação a heparina e enoxaparina, se estes estiverem 
associados a inibidores GPIIbIIIa. Entretanto, a bivaluridina tem 
alto custo e não encontra-se disponível no Brasil. 

Enoxaparina pode ser utilizada com eficácia similar a 
heparina não fracionada, mas não deve ser associada a 
heparina quando a ICP for realizada há menos de 8h da 
última dose de enoxaparina. Após 8 horas recomenda-se 
dose adicional de enoxaparina 0,3mg/kg via intravenosa. 
Enoxaparina apresentou maior taxa de sangramento que 
heparina, efeito que pode ser decorrente da associação com 
heparina neste perfil de pacientes.

Caso seja utilizado fondaparinux no tratamento inicial, 
heparina deve ser associada durante a ICP em dose de 85 
U/kg, utilizando-se a via radial sempre que possível. Esta 

forma de utilização, associada a heparina, não foi comparada 
diretamente com enoxaparina.
 
Anticoagulantes em SCAs com Supra e Tratamento com 
Terapia de Reperfusão por ICP

Heparina ou bivaluridina podem ser utilizadas em utilizadas 
como pré-tratamento. A dose recomendada de heparina 
durante ICPs pela Diretriz da American Heart Association é 
de 70 a 100U/kg. Em pacientes que utilizaram fondaparinux 
a dose adicional de heparina é de 85 U/kg.

Enoxaparina pode ser uma alternativa, embora a força de 
evidências seja menor. Fondaparinux isolado deve ser evitado, 
devido ao risco de trombose de cateteres13.

Anticoagulantes em SCAs com Supra e Tratamento com 
Terapia de Reperfusão por Trombólise Química

Podem ser utilizadas heparina, enoxaparina ou fondaparinux. 
Por comodidade de utilização, sem necessidade de dosagem 
do tempo de tromboplastina ativada, as duas últimas 
alternativas são preferíveis6. Recomenda-se redução na dose da 
enoxaparina em idosos (0,75mg/kg de 12/12h em pacientes a 
partir de 75 anos) e em pacientes com depuração da creatinina 
< 30ml/m (1mg/kg de 24/24h). Deve ser evitada se a creatinina 
for >2,5mg/dl em homens ou >2,0mg/dl em mulheres (o 
que corresponde usualmente a uma depuração de creatinina  
< 20ml/min) pois estes pacientes não foram incluídos no 
estudo que validou este ajuste de dose14.

Anticoagulantes em SCAs com Supra e Tratamento sem 
Terapia de Reperfusão

Embora evidências sejam menos fortes, recomenda-se a 
utilização rotineira de heparina não fracionada, enoxaparina 
ou fondaparinux15. Este perfil de pacientes está mais associados 
a grandes infartos e é mais frequente a detectação de trombos 
no ventrículo esquerdo, situação na qual é recomendável 
anticoagulação por seis meses. Para terapia inicial e posterior 
transição para warfarin as drogas mais testadas são heparina 
não fracionada e enoxaparina.
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Introdução
É sempre oportuno falar a respeito de hipertensão arterial 

sistêmica. A atualização permanente sobre o tema é justificada 
por sua alta taxa de prevalência (atualmente, mais de 30% 
da população brasileira1) e o potencial de complicações 
cardiovasculares graves, como infarto agudo do miocárdio, 
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência 
renal e morte quando não diagnosticada e tratada em tempo 
hábil. Diagnóstico precoce se faz necessário, bem como 
a busca pela melhor opção de tratamento. Muitas vezes, 
modificações no estilo de vida são suficientes para o controle 
da pressão arterial. Por outro lado, o início de uma terapia 
medicamentosa pode ser necessário. Nesse contexto, as 
evidências científicas norteiam o profissional médico a respeito 
do melhor momento da evolução clínica para início da terapia 
farmacológica, escolha das drogas ou classe de drogas são 
mais adequadas e alvos da terapia anti-hipertensiva, ou seja, 
metas de controle da pressão arterial no seguimento clínico 
do paciente.

A busca pela melhor evidência científica nos conduziu a 
duas recentes publicações, as quais nos chamaram atenção por 
se tratarem de Diretrizes de Hipertensão, ambas americanas 
e publicadas como Diretrizes de 2014 (Ver Quadro 1). O 
primeiro artigo listado e intitulado Clinical Pratice Guidelines 
for Management of Hypertension in the Community é 
um documento elaborado pela Sociedade Americana de 
Hipertensão (ASH) e Sociedade Internacional de Hipertensão 
(ISH). O segundo artigo, 2014 Evidence-Based Guidelines 
for the Management of High BloodPressure in Adults foi 
elaborado pelos membros do oitavo Joint National Commitee. 
As particularidades e recomendações, bem como eventuais 
pontos divergentes constantes nos documentos apresentados 
foram objetos de estudo da presente revisão.

Resultados
A análise comparativa dos dois documentos revela uma 

diferença de foco do objeto em estudo. Enquanto o artigo da 
ASH/ISH é um documento generalista, com informações sobre 
aspecto epidemiológico até tratamento medicamentoso, o 
artigo elaborado pelo Joint National Commitee é direcionado 

Hipertensão Arterial: Alvos da Terapia Medicamentosa. 
Revisão das Recentes Diretrizes da ASH/ISH e do JNC8

Audes Magalhães Feitosa1,2,3, André Sansonio de Morais1,2,4

Hospital Dom Helder Câmara – IMIP1, MCor/Hospital Memorial São José2; PROCAPE3, Hospital Agamenon Magalhães4, Pernambuco- Brasil

apenas para a terapia farmacológica e alvos de pressão arterial 
numa revisão da melhor evidência científica. 

A diferença mais significativa no manejo dos pacientes 
hipertensosfoi em relação a faixa etária e limite pressórico 
no qual iniciar a terapia farmacológica anti-hipertensiva. A 
recomendação da ASH/IHA é iniciar o tratamento acima 
dos 80 anos, se pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 150 mmHg. 
A recomendação do 8º Joint National Commitee é iniciar a 
terapia a partir dos 60 anos, se pressão PAS ≥ 15 0mmHg. 
A meta da pressão arterial diastólica (PAD) é a mesma, na 
qual se recomenda início da terapia se PAD ≥ 90 mmHg. Em 
ambos os textos, a meta pressórica dos pacientes abaixo dos 
60 anos e maiores de 18 anos são as mesmas e é recomendado 
início de terapia anti-hipertensiva se PAS ≥ 140 mmHg e/ou 
PAD ≥ 90 mmHg. A meta do tratamento é manter a PA do 
paciente abaixo desses limites. Os documentos também são 
coincidentes ao recomendar metas de tratamento de PAS < 
140 mmHg e PAD < 90 mmHg nos hipertensos portadores 
de diabete ou doença renal crônica (diretrizes mais antigas 
recomendavam metas de PA < 130/80 mmHg). 

As recomendações foram coincidentes em relação à 
escolha das classes de anti-hipertensivos no início da terapia 
farmacológica ou combinação de drogas, de acordo com a 
variabilidade da faixa etária, etnia e condição clínica do paciente.  

Comentários
Ambas as instituições responsáveis pela elaboração dos 

documentos são de alta credibilidade no meio científico. Os 
artigos foram publicados no mês de dezembro de 2013 (online) 
em revistas também de alta credibilidade no meio acadêmico. 
Três autores participaram da elaboração de ambos os artigos. O 
documento elaborado pela ASH/ISH trata-se de uma Diretriz 
com foco voltado para a prática clínica, acessível a qualquer 
especialidade médica, desenvolvendo o tema Hipertensão 
Arterial em amplo aspecto, desde dados epidemiológicos, 
fatores de risco, diagnóstico, mudanças no estilo de vida, e 
por fim, o tratamento medicamentoso e metas de tratamento. 
Por outro lado, o artigo publicado pelo oitavo Joint National 
Commitee é focado no tratamento farmacológico e metas 
de tratamento, baseado somente nas evidências de Ensaios 
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Clínicos Controlados e Randomizados (justificando que esses 
desenhos de estudo são menos sujeitos a vieses e representam 
o padrão ouro para avaliação de eficácia e efetividade). Três 
questionamentos direcionaram os estudos do Joint National 
Commitee e a revisão das evidências:

1. Em adultos hipertensos, o início da terapia 
farmacológica em um limite pressórico específico traz 
benefícios adicionais à saúde?
2. Em adultos hipertensos, a terapia farmacológica anti-
hipertensiva direcionada a determinados limites de pressão 
arterial traz benefícios adicionais à saúde?
3. Em adultos hipertensos, as deversas drogas ou classes 
de anti-hipertensivos diferem em relação aos benefícios ou 
danos específicos à saúde?

Baseados nas respostas a estas questões foram formulados 
nove recomendações (Ver Quadro 2), as quais foram comparadas 
às Diretrizes da ASH/ISH e focalizadas no que diz respeito às 
metas de início e manutenção do tratamento farmacológico. 

Os resultados finais apontaram diferenças nos limites de 
PAS aceitáveis e nas recomendações de início de terapia 

medicamentosa da faixa etária entre os 60 e 80 anos. A 
Diretriz do 8º Jont National Commitee recomenda iniciar 
o tratamento dos hipertensos  ≥ 60 anos se PAS ≥ 150 
mmHg, enquanto o documento da ASH/ISH destaca 
que acima dos 80 anos níveis de PAS até 150mmHg são 
considerados aceitáveis, por tanto o limite de PAS para 
início de tratamento para todo paciente até essa faixa etária 
seria PAS ≥ 140mmHg. Em segunda análise, a Diretriz da 
ASH/ISH resultaria em um maior número de pacientes com 
indicação de tratamento farmacológico, considerando a faixa 
etária acima dos 60 anos.

Em relação ao mesmo limite pressórico, nas demais 
faixas etárias, os documentos são coincidentes em suas 
recomendações, bem como na escolha da medicação para 
início ou combinação de drogas a despeito da etnia e/ou 
condição clínica do paciente.  

Adicionalmente, ambos os documentos reforçam a falta de 
evidências para indicação de uso concomitante de inibidores 
da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores 
do receptor da angiotensina (BRA), o que pode resultar em 
agravo à função renal.

Quadro 1
Artigo Revista e Data de Publicação

 
Online: 17 de dezembro de 2013

 
Online:18 de dezembro de 2013
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Quadro 2
Recomendações do 8º Joint National Commitee

Recomendação 1 Na população geral ≥ 60 anos, iniciar tratamento medicamentoso se PAS ≥ 150 mmHg ou PAD ≥ 90mmHg e manter metas de tratamento abaixo 
desses limites. (Recomendação forte)

Recomendação 2 Na população < 60 anos, iniciar tratamento farmacológico se PAD ≥ 90 mmHg e manter metas de tratamento abaixo desses limites. (Entre 30-59 anos: 
forte recomendação; entre 18-29 anos, opinião de especialistas)

Recomendação 3 Na população geral < 60 anos, iniciar terapia farmacológica se PAS ≥ 140 mmHg e manter metas de tratamento abaixo desses níveis. (opinião de 
especialistas)

Recomendação 4 Na população geral ≥ 18 anos com doença renal crônica, iniciar terapia farmacológica se PAS ≥ 140 mmHg OU PAD ≥ 90 mmHg e manter metas de 
tratamento abaixo desses níveis. (opinião de especialistas)

Recomendação 5 Na população geral ≥ 18 anos com diabete, iniciar terapia farmacológica se PAS ≥ 140 mmHg OU PAD ≥ 90 mmHg e manter metas de tratamento 
abaixo desses níveis. (opinião de especialistas)

Recomendação 6 Na população geral não-negra, incluindo os diabéticos, a terapêutica inicial deve incluir um diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio, IECA 
ou BRA. (Recomendação moderada)

Recomendação 7

Recomendação 8 Na população geral negra, incluindo os diabéticos, a terapêutica inicial deve incluir um diurético tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. (População 
negra em geral: Recomendação moderada; população negra diabética: Recomendação fraca).  

Recomendação 9

O objetivo terapêutico é atingir e manter metas de PA, se não alcançadas dentro de um mês deve-se aumentar a dose ou associar uma segunda 
medicação dentro daquelas contidas na recomendação 6. Uma terceira medicação pode ser necessária (dentro da lista das medicações da 
recomendação 6). Não usar um IECA e um BRA juntos em um mesmo paciente. Se as metas do tratamento não forem alcançadas usando apenas 
as drogas contidas na recomendação 6, por contraindicação ou necessidade de mais de 3 drogas, outras classes de anti-hipertensivos podem ser 
usadas. Referência à especialista em hipertensão pode ser indicado para pacientes nos quais as metas de tratamento não foram alcançadas usando 
a estratégia acima. (opinião de especialistas)
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Diferentes diretrizes internacionais recomendam o emprego 
de hipotermia terapêutica pós-parada cardiorrespiratória(PCR), 
especialmente quando ocorrem em ambiente extrahospitalar e 
em ritmo de fibrilação ventricular/taquicardia ventricular. Esta 
recomendação baseia-se principalmente na existência de dois 
ensaios clínicos publicados em 2002. 

Por outro lado, desde 2003, alguns pesquisadores 
sugerem a necessidade de novos estudos para avaliar esta 
recomendação. A justificativa sempre foi um conjunto de 
críticas metodológicas, das quais destacavam a temperatura 
superior a 37 graus no grupo controle. Assim, para dirimir 
esta dúvida, Nielsen e colaboradores desenvolveram este 
estudo comparando dois alvos de temperatura da hipotermia 
terapêutica: 33 graus e 36 graus. 

Trata-se de estudo multicêntrico, desenvolvido em 
36 unidades de Terapia Intensiva da Europa e Austrália, 
randomizado, cujos pacientes eram elegíveis se tivessem mais 
que 18 anos de idade, com uma PCR extrahospitalar de causa 
provável cardíaca, independentemente do ritmo, em coma 
após retorno de pulso.  Os principais critérios de exclusão 
foram mais de 6 horas de retorno à circulação espontânea 
até a randomização, PCR não-assistida cujo ritmo inicial 
fosse assistolia, suspeita de acidente vascular encefálico e 
temperatura inicial inferior a 30 graus. 

Ambos os grupos recebiam sedação durante as primeiras 
36 horas, enquanto a hipotermia era induzida. A temperatura 
foi controlada por cateter vesical, esofágico ou intravascular. 
O método de indução da hipotermia em ambos os grupos foi 
com fluidos gelados, bolsas geladas e/ou outros dispositivos. 
Os grupos mantiveram-se adequadamente com as respectivas 
temperaturas-alvo, com início do reaquecimento gradual para 
37 graus a partir da 28ª hora.

Considerando um poder de 90% para uma redução de 20% 
eventos (óbito durante o estudo) entre os dois grupos, com um 
p=0,05 bicaudal, o número de pacientes necessários no cálculo 
de tamanho amostral foi de 900. Os autores decidiram incluir 
cerca de 950 pacientes, esperando uma perda de follow-up de 
50 pacientes. O modelo de análise foi por intenção de tratar.

Targeted Temperature Management at 33°C versus 
36°C after Cardiac Arrest 
Nielsen et al. N Engl J Med 2013;369:2197-206.

Gilson Soares Feitosa-Filho 
Hospital Santa Izabel – Santa Casa de Misericórdia da Bahia, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Bahia - Brasil

A randomização permitiu um equilíbrio entre os dois 
grupos em todas as variáveis avaliadas. A média de idade era 
de 64 anos, com predomínio masculino. Mais de 90% das 
PCRs ocorreram nas residências ou em locais públicos.  Um 
ritmo chocável foi identificado como ritmo inicial em 80% dos 
pacientes. A mediana de tempo para início do suporte básico 
de vida foi de 1 minuto, e o pulso foi recobrado em um tempo 
mediano de 25 minutos. 

Não houve diferença na incidência de desfechos primários 
(mortalidade até o final do estudo: cerca de 49%). Também 
não foram encontradas diferenças nos desfechos secundários 
neurológicos, avaliados pela escala da CPC (Cerebral 
Performance Category) e escala Rankin modificada, nem no 
desfecho de mortalidade em 180 dias (cerca de 47% ambos os 
grupos).  Os dois grupos também não foram diferentes quanto à 
incidência de efeitos colaterais, exceto por uma discreta maior 
incidência de hipocalemia no grupo com temperatura-alvo 33 
graus (19% X 13%, p=0,02).

Assim, os autores concluem que, em pacientes comatosos 
pós-PCR extrahospitalar, a temperatura-alvo de 33 graus não 
oferece vantagens em relação à temperatura-alvo de 36 graus. 

Comentários
Considero este o mais robusto estudo publicado na área 

da hipotermia terapêutica até o momento. Como o tamanho 
amostral foi grande, o poder estatístico foi alto o suficiente 
para nos apontar que dificilmente a ausência de diferença seria 
modificada com um aumento nas inclusões de pacientes. Um 
ponto de limitação comum a todos os estudos que abordam 
hipotermia terapêutica consiste no fato de ser impossível 
conduzi-lo de modo cego para os profissionais que aplicam a 
intervenção e conduzem o caso clínico. No entanto, os autores 
minimizaram este viés com a adoção de cegamento para os 
investigadores que avaliavam desfechos e de um rígido protocolo 
de decisão prognóstica para retirada de cuidados avançados.

O fato do estudo não mostrar benefício da temperatura mais 
baixa comparada à temperatura tida como “normal” pode levar 
muitos a, equivocadamente, concluir que não há benefício na 
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aplicação desta técnica. Os próprios autores demonstram esta 
preocupação na discussão do artigo. Acho muito importante 
chamar atenção que o grupo 36 graus foi tratado de modo 
muito diferente da antiga forma de “medicar se febre”. 
Em realidade, o grupo 36 graus sofreu intervenções com 
monitoração rígida da temperatura e indução de hipotermia 
para evitar a natural elevação da temperatura que ocorre 
no paciente pós-retorno à circulação espontânea dentro de 
algumas poucas horas. 

São várias as possíveis explicações da ausência de benefício 
da temperatura-alvo de 33 graus em comparação a 36 graus. 
Aponto e discuto algumas abaixo:
1) A população admitida no estudo envolvia não somente 

fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso, 
mas também assistolia e atividade elétrica sem pulso. No 
entanto, como 79% no grupo 33 graus e 81% do grupo 36 
graus apresentaram ritmo chocável como primeiro ritmo 
à monitoração, é possível que análise específica deste 
subgrupo mantenha os resultados encontrados.

2) Os cuidados em terapia intensiva e em atendimento 
pré-hospitalar evoluíram muito nos últimos 11 anos, de 
modo que a diferença esperada de benefício estreita-se, 
impactando, por exemplo, no cálculo do tamanho amostral 
deste estudo. A mortalidade neste estudo, especialmente 
quando levamos em conta que 20% de ritmos iniciais eram 
não-chocáveis, foi inferior à esperada. 

3) Nesta mesma linha do raciocínio anterior, com um tempo 
tão curto para início do suporte básico de vida como 
mostrado no estudo (mediana de 1 minuto), o impacto do 
mais rígido controle de temperatura torna-se menor.

4) Não houve uma padronização na forma de monitoração 
de temperatura, sedação/analgesia/paralisia ou forma de 
indução da hipotermia, que ficavam a critério da unidade 

onde o atendimento era realizado. Mesmo se a distribuição 
dos diferentes métodos foi equitativa entre os dois grupos 
(os autores não dispõem de dados completos de sedação/
analgesia/paralisia), há uma possibilidade de interferência 
no impacto esperado da terapêutica de hipotermia.

5) Em um estudo aberto, é natural imaginar um viés 
involuntário tendendo ao benefício da intervenção. Porém, 
de mesmo modo, diante de uma terapêutica indicada 
por diferentes diretrizes, um viés, igualmente natural e 
involuntário, pode ocorrer em sentido contrário, em direção 
a não mostrar o benefício que todos esperam. Afinal, 
apontar caminhos diferentes da opinião da maioria dos 
experts é mais surpreendente e empolgante que mostrar a 
mesma opinião compartilhada pela maioria.

Concluo que, a despeito destes possíveis fatores de 
interferência neste estudo, acredito ser este um ensaio 
clínico modificador de condutas. É possível que existam 
subgrupos onde o benefício da temperatura mais baixa seja 
mais importante. Por enquanto, no entanto, esta identificação 
de subgrupos com possível benefício não passa de mero 
levantamento de hipóteses e especulação.

Neste momento, o ILCOR (International Liaison Committee 
on Resuscitation) recomenda manter a indução de hipotermia 
com temperatura-alvo de 32 a 34 graus, conforme as últimas 
diretrizes, até que este e outros artigos possam ser discutidos 
em reunião específica do comitê. Em minha particular opinião, 
acredito que a recomendação de hipotermia terapêutica terá 
sua temperatura-alvo modificada para 36 graus nas próximas 
diretrizes, previstas para publicação em outubro de 2015, 
mantendo um estrito controle de temperatura com leve indução 
de hipotermia e evitando a natural elevação da temperatura nas 
primeiras 48 ou mais horas deste paciente tão crítico.
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Os autores pretendem avaliar os mecanismos e elementos 
determinantes da severidade da regurgitação mitral e apresentar 
os dados ecocardiográficos desta análise em pacientes com 
cardiomiopatia isquêmica (MCI) e cardiomiopatia dilatada não 
isquêmica (MCD). Com este objetivo analisam prospectivamente 
103 pacientes, sendo 55 com MCI e 48 com MCD. Os dados 
coletados incluíram a medida da área do orifício regurgitante 
efetivo (ORE), o remodelamento global do VE, anormalidades da 
contratilidade regional e índices de deformidades do aparelho 
mitral, utilizando ecocardiografia convencional e doppler 
tissular. Os resultados mostraram que os pacientes com MCI 
tinham regurgitação mitral mais severa que os com MCD, a 
despeito de frações de ejeção e estado funcional semelhantes. 
Velocidades sistólicas miocárdicas regionais na parede inferior e 
lateral, aferidas por doppler tissular, tiveram correlação negativa 
com o ORE em pacientes com MCI e MCD respectivamente. 
Finalmente, a análise multivariada identificou a altura da 
coaptação da válvula mitral como o único dado determinante 
independente do ORE nos dois grupos.

A determinação da severidade da regurgitação mitral tem 
sido sempre um desafio para os métodos complementares de 
diagnóstico, com a proposição de índices às vezes de difícil 
obtenção. Embora o desenvolvimento técnico tenha trazido 
equipamentos de ecocardiografia cada vez com melhores 
imagens, esta análise, para ser acurada, sempre leva um 
tempo relativamente longo, bem como requer experiência 
do examinador e imagens adequadas.

Pacientes com insuficiência cardíaca associada a disfunção 
do ventrículo esquerdo (VE) frequentemente apresentam 
regurgitação mitral na ausência de alterações estruturais desta 
válvula, sendo chamada então de funcional. Uma complexa 
interação entre fatores hemodinâmicos e geométricos levam 
a reposicionamento e distorção dos músculos papilares. 
Isto leva a alteração na tensão do aparelho subvalvar e 
funcionamento inadequado da valva mitral com subsequente 
mais regurgitação, resultando em um ciclo vicioso.

O estudo apresentado selecionou pacientes com 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção (FE) < 40%, sem 

Determinants of Functional Mitral Regurgitation Severity in Patients with 
Ischemic Cardiomyopathy versus Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. 

Konstantinou, Dimitrius M. M.D., Ph.D., et all. Echocardiography, 2014; 31(1): 21-28 

Roberto Pereira
PROCAPE – Universidade de Pernambuco;  FUNCORDIS – Fundação para Ensino e Pesquisa em Cardiologia, Pernambuco - Brasil

lesões estruturais da valva mitral, sem infarto do miocárdio 
recente, sem angina instável e sem hipertensão arterial 
(>170 x 100 mmHg), e que permitissem um adequado 
estudo ecocardiográfico, excluindo aqueles com fibrilação 
atrial ou janelas acústicas subótimas. Isto, sem dúvidas, limita 
a aplicação das conclusões no mundo real, sem negar sua 
importância prática. O grupo com MCI era mais velho e com 
maior prevalência de diabetes mellitus, mas os dois grupos 
eram comparáveis quanto à classe funcional e disfunção 
sistólica e diastólica do VE. Além do mais, os dois grupos 
eram similares quanto à duração média da insuficiência 
cardíaca. Os dados revelaram também maior severidade da 
regurgitação mitral e maior hipertensão pulmonar no grupo 
ICM, independentemente dos índices de função diastólica. 
Embora com maiores dimensões dos volumes do VE, este 
grupo não mostrou diferença em relação ao tamanho do 
átrio esquerdo (AE), aumentado nos dois grupos. Destaca-se 
que a altura da coaptação dos folhetos mitrais bem como 
a área abaixo deles foram significativamente maiores no 
grupo ICM.

Foram encontradas correlações lineares entre vários dos 
parâmetros estudados e o ORE em ambos os grupos. A 
altura do ponto de coaptação dos folhetos e a área contida 
por eles e o plano valvar foram significativa e positivamente 
correlacionadas com o ORE nos dois grupos, mas uma análise 
de regressão multivariada selecionou a altura de coaptação 
como o único determinante independente da severidade 
da regurgitação mitral em ambos os grupos. No grupo ICM, 
a relação linear foi descrita como: ORE = 0.227 + 0.454 x 
altura da coaptação. No grupo CMD, a relação foi: ORE = 
0.29 +0.167 x altura da coaptação.

Vários são os mecanismos que interferem e provocam a 
regurgitação mitral tais como o remodelamento global, as 
alterações da contratilidade regional, o tamanho do anel 
mitral, o tamanho do AE, as forças de tensão sobre o aparelho 
valvar e a disfunção dos músculos papilares. 

Também vários são os índices quantitativos ou 
semiquantitativos utilizados para avaliar a severidade desta 
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altura da coaptação dos folhetos mitrais, foi a variável mais 
significante nesta avaliação, tendo sido identificado por 
análise de regressão multivariada como o mais forte preditor 
independente do ORE.
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Depoimento de um Ex-presidente da SNNC sobre o seu Período de 
Gestão e sua Visão

Fernando Lianza Dias
Hospital Universitário da UFPB, Hospital da Unimed de João Pessoa, João Pessoa , Paraíba - Brasil 

Quando recebemos o honroso convite do professor Gilson Feitosa, nomes dos mais respeitados e eminentes da cardiologia 
brasileira e universal, para integrar um grupo seleto de ilustres nomes, objetivando escrever, no pergaminho da memória, um 
depoimento da história da cardiologia do norte e nordeste (NNE), com principal ênfase na nossa passagem pela presidência 
da sociedade norte e nordeste de cardiologia (SNNC), ficamos sensibilizados e profundamente honrados e agradecidos.

Confessamos que de início, o nosso coração bateu mais forte, produzindo palpitações intermitentes, advindas naturalmente 
dos respingos sublimes da emoção e dos mais profundos sentimentos, emanados do âmago de um cardiologista paraibano 
que aprendeu e cultivou da forma mais candente, abrigar em seu sangue nativo, um amor indescritível e sem limites pela 
cardiologia do NNE, estendendo-se evidentemente a entidade maior dos cardiologistas da região, que não é outra senão a 
SNNC, vetusta instituição científica e associativa, que nos propiciou cravar nos seus anais, o nosso nome na galeria de honra 
como um dos protagonistas, com o cunho da perenidade.

Movido pois, por tópicos do exposto acima, aceitamos mais esse desafio, marcado por outros tantos, que nos propiciou 
um rico engrandecimento interior, próprio dos idealistas e sonhadores, binômio que tem marcado toda nossa existência, de 
homem e de médico.

Passamos agora para a parte mais importante desse depoimento, que voltamos a enfatizar, foi concebido muito mais pelos 
neurônios cerebrais do que por documentos, incluindo o desaparecimento do livro de ata. Portanto, qualquer falha no que 
se refere a nomes, fatos e datas, pedimos nossas desculpas antecipadas.

Foi no ano de 1988 que tivemos o primeiro contato com a SNNC. Mas praticamente em Fortaleza no VIII Congresso 
da Instituição. Se não me falha a memória, o conclave foi presidido por Frederico Lima e Silva, o nosso grande Fred. 
Foi durante esse congresso que a minha mente já começava a buscar novos horizontes, especificamente falando, o 
espírito de congregar e interagir, tanto no conhecimento de novos colegas como também de uma aproximação maior 
com entidades científicas/associativas. E nesse citado congresso, ocorreram fatos de suma relevância, podemos até 
dizer proféticos, no que se refere aos novos caminhos que tínhamos a trilhar. Consideramos o mais importante, uma 
conversa informal que tivemos com o grande líder da cardiologia da região NNE e do Brasil, o valoroso pernambucano 
Ênio Cantarelli, que se não me foge a memória, ocupava naquele tempo, a presidência da SBC. Respaldado numa 
amizade, respeito e admiração que já existia entre nós, Ênio, com aquele vozeirão, de forma sintética, nos mostrou 
os princípios básicos, diretrizes e direcionamentos, para que adrentássemos,o mais breve possível, nos meandros das 
sociedades científicas/associativas. Vislumbrando ele naquele momento, uma antecipação de um futuro luminoso na 
nossa trajetória na cardiologia do NNE.

Voltando do congresso, nossa mente fervilhava de idéias, de como íamos proceder para o norteamento de novos horizontes. 
Na época, o nosso pai ocupava a presidência da Sociedade Paraibana de Cardiologia, portanto, foi mais fácil do que pensávamos. 
Sem ocupar nenhum cargo diretivo, passamos a ajuda-lo informalmente, participando de toda a engrenagem no desenrolar 
de sua gestão. Quando ele deixou o cargo, abriam-se as portas para tornar realidade, a nossa introdução definitiva, dentro do 
contexto médico/científico/associativo, da Cardiologia da Paraíba e do NNE.

De forma meteórica, ocupamos as funções de secretário geral, vice–presidente e finalmente, o sonho realizado, o de 
presidente da Sociedade Paraibana de Cardiologia (SPC), de 1993/95. Fizemos, profundas transformações em toda sua estrutura, 
nos seus mais diversos âmbitos e segmentos. Impossível enumerar as proficientes realizações de nossa gestão, citando apenas 
a fixação de uma sede própria provisória com secretária e todo o aparato para seu funcionamento, situada nas dependências 
do Hospital Prontocor; programa de educação médica continuada de forma mensal, e o coroamento maior com a realização 
do I Congresso Paraibano de Cardiologia em 1995, salientando-se que a Paraíba constava como um dos três estados da região 
que ainda não tinha seu congresso.
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Paralelamente a nossa atividade administrativa a frente da SPC, desenvolvíamos contatos, tanto nos eventos que ocorriam 
na Instituição, como em várias viagens e telefonemas, com as maiores lideranças da Cardiologia do NNE, destacando nessa 
época o grande relacionamento com a SNNC, através do seu presidente Múcio Galvão, no sentido de sedimentar o nosso 
caminho para chegar ao posto máximo da cardiologia do NNE. Nesses intercâmbios, foi aumentando, cada vez mais, a interação 
com os nomes que faziam a diferença na cardiologia da região. Por fim, no XIV Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, 
realizado em Maceió, na festa de confraternização, acreditem, reunimos ao mesmo tempo em torno da nossa pessoa, numa 
roda informal, a beira da piscina onde se realizava a festa, nomes como: José Wanderley Neto, na época presidente da SNNC, 
Gilson Feitosa, Múcio Galvão, José Teles de Mendonça, Antônio Carlos Sobral Sousa, Sérgio Montenegro, Brivaldo Marckman 
Filho, José Xavier de Melo Filho e Aristóteles Alencar. Dessa conversa informal, mas séria e produtiva, sentimos que estava 
sedimentada nossa candidatura.

A eleição seria nos próximos 2 anos, no congresso a ser realizado em João Pessoa. Porém, até chegar lá, a nossa caminhada 
não somente ocorreu em berço explêndido. Sofremos também atalhos e percalços pelo fato do crescimento muito rápido 
e bem sedimentado da nossa candidatura. Surgiram então algumas divergências que consideramos normal, em qualquer 
disputa que tenha contexto político. Ao se aproximar a eleição, surgiram candidaturas: da Bahia, Pernambuco, Maranhão, 
mas, enfatizamos aqui, que essas outras candidaturas foram desfeitas, através de dois grandes líderes, que abraçaram a minha 
candidatura de forma irrefutável. Foram eles: Gilson Soares Feitosa e Ênio Cantarelli.

Cometeríamos uma omissão histórica se não citássemos outro grande cabo eleitoral que não tinha poder de voto, por pertencer 
a região sudeste do país, mas precisamente São Paulo, o meu grande amigo e eminente cardiologista, professor José Antônio 
F. Ramires, que de seu estado, através de telefonemas, cabalava votos com seus inúmeros amigos e ex-alunos da região NNE.

Depois dessa longa peregrinação, chega enfim a época da eleição, ocorrida durante o XVI Congresso Norte Nordeste de 
Cardiologia, sediado na cidade de João Pessoa, de 11 a 13 de junho de 1996. Durante a assembleia geral e extraordinária 
do conclave, confessamos como uma das mais emocionantes, vibrantes e recordista, em número de participantes. Havia no 
auditório cerca de 400 colegas. Quero destacar aqui a presença de um nome que não costumava frequentar assembleias, mas 
que nessa, abrilhantou com sua presença, o professor Armênio Guimarães.

De forma solene, nosso grande amigo, ilustre colega José Wanderley Neto vai à tribuna, depois de um bonito preâmbulo, 
coloca em votação a chapa encabeçada por nossa pessoa, para dirigir os destinos da SNNC no próximo biênio. Foi um dos 
momentos mais tocantes, no que tange a emoção, ocorrido em nossa vida, ao vislumbrar todos os componentes presentes 
àquela assembleia, de pé, aplaudindo e consagrando o nosso nome como o novo presidente da SNNC.

Sem maiores delongas, passamos agora para o tópico final que nos foi solicitado pelo ilustre editor Gilson Feitosa, ou seja, 
o que ocorreu em nossa gestão à frente da SNNC, no biênio 96/98.

Antes de mais nada, se torna muito gratificante referendar que todo o nosso discurso de campanha, em termos de ações, 
renovações, mudanças estruturais, nos diversos segmentos que se faziam necessário, foram realizados.

Era nosso desejo fazer uma narrativa minuciosa de tudo o que foi feito. Porém, espaço nos permitindo não será possível 
uma narrativa enriquecida de detalhes. Faremos então uma exposição dos tópicos principais.

Quando iniciamos nosso mandato, nossa grande preocupação foi resolver uma situação de extrema dificuldade, acredito 
que, desconhecida tanto por parte dos sócios como dos nossos antecessores. Pasmem, tomamos conhecimento que a entidade 
permanecia desagregada à SBC, ou seja, não tinha sido ainda oficializada perante a instituição maior, denominada na época, 
como um conglomerado.

Para resolver essa grave situação, com ajuda de muitos amigos e intermediações das mais diversas, afinal chegava às nossas 
mãos, quando já estávamos há um ano de mandato, um convite oficial da SBC para participar da reunião do seu intransponível 
Conselho Deliberativo que iria ocorrer no LIII Congresso Brasileiro de Cardiologia, na cidade de São Paulo. Finalmente chega o 
grande dia. Adentramos à sala de reunião, num clima de muita expectativa, mas também de confiança, com uma sala repleta 
de nomes, dos mais tutelares da cardiologia nacional, que formavam esse importante conselho. Tomei assento em uma de 
suas cadeiras e após algumas decisões gerais entre eles, de súbito, fomos convocados a tribuna, e durante meia hora, fizemos 
uma exposição da importância da SNNC, não somente dentro do contexto regional, como o nacional. Em termos de valores 
humanos, como também nos seus aspectos científicos e culturais. Ao final, fomos aplaudidos calorosamente, com veredicto 
final da concessão da oficialização, como também da garantia que no próximo número da revista da SBC, o nome da nossa 
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entidade, já constaria na sua página editorial. Não podemos omitir os nomes daqueles que representaram o nosso sustentáculo 
para obtenção do tão importante pleito, são eles: Ênio Cantarelli, José Antônio Ramires, Hélio Geminiani, Ely Toscano, Iran 
Castro, e ainda muitos outros que contribuíram em deliberar o que antes era considerado praticamente impossível, pelo estigma 
do conservadorismo da região sudeste.

Como já foi dito, traduzir um assunto de tal relevância para a história da SNNC, consideramos impossível, fazê-lo em poucas 
linhas. Assim sendo, ficaremos impossibilitados de detalhar, com minucias, todo o projeto de realizações das mais profícuas 
desenvolvidas em nossa gestão, faremos apenas citações sintéticas, ações relevantes que pontificaram o nosso mandato.

Escolhemos como lema de campanha, o slogan Trabalho – Modernidade e Ação. Lema que constituiu-se a essência de todo 
o nosso mandato. Os encontros da diretoria com os sócios ocorriam, como hoje ainda ocorre, nos congressos da NNE, em 
caráter de assembleias. E com a conotação de reunião nos congressos da SBC. Nosso primeiro encontro, ou seja, da diretoria 
executiva com os sócios, ocorreu em reunião realizada no LII Congresso da SBC em Salvador, Bahia. A sala estava repleta. 
Iniciamos nossas palavras, fazendo um relato do nosso projeto de ações, realizações e modificações que se faziam necessárias.

Primeiro tópico: a ratificação de um discurso de quando ainda éramos candidatos. Introduzir a SNNC no seu verdadeiro 
patamar, ou seja, transformar o nosso congresso como um conclave da sociedade e não a sociedade como uma circunstância 
do congresso. Era assim que vislumbrávamos esse aspecto. Exemplificamos, o presidente da SNNC antes da nossa investidura, 
apenas discursava nos dois congressos anuais da entidade, e presidia as assembleias e reuniões. Portanto, nessa exposição 
inicial, já instituíamos uma comissão científica permanente com um presidente, e composta ao todo, por dez participantes da 
mesma. Antes a SNNC tinha apenas um diretor científico, sem a existência de uma comissão de apoio, o que transformava 
em um cargo sem autonomia, e consequentemente sem possibilidades de realizações.

Como presidente da comissão, designamos o Dr. Pedro Albuquerque de Alagoas. Os demais membros não me vem agora 
a memória, por falta de acervo.

Essa decisão inovadora, causou grande impacto por uma minoria dos participantes, justamente, aqueles já acostumados 
com o modelo antigo, ou seja, o Estado que sediava o congresso tomava todas as decisões, sem nenhuma participação da 
SNNC. Conseguimos acalmar os ânimos, e a partir daquele instante, a entidade teria total ingerência, conjuntamente com as 
comissões executiva e científica do Estado, onde iria ser realizado o Congresso.

Anunciamos tentativa de ativação da revista oficial da sociedade denominada Revista Norte-Nordeste do Coração.
Tornamos ciente a implantação de um programa de educação médica continuada, representando novas vertentes de 

atividades dentro do seu contexto estrutural, científico e administrativo.
Referendamos, também, outra medida visando fortalecer e congregar mais ainda a entidade. De forma enfática, definíamos 

a partir daquele momento, a presença do presidente da SNNC em todos os congressos regionais incluindo, eventualmente, 
em outros eventos como: jornadas, simpósios, que tivessem o cunho da regionalidade.

Finalizando a narrativa dessa reunião inicial, focalizamos o mais importante, tudo foi aceito e aprovado de forma unânime, 
com um tópico comovente, um caloroso aplauso a nova diretoria. Quero frisar que ocupava a vice-presidência o Dr. Aristóteles 
de Alencar, do Amazonas, que caminhava comigo em plena sintonia, contribuindo fortemente nas vitórias alcançadas. O mesmo 
ocorreu em gênero, número e grau, com o nosso secretário geral, o Dr. Paulo Barbosa, da Bahia, cumprindo impecavelmente 
a sua missão.

Passamos agora para as considerações finais. Importante ressaltar que tudo o que foi narrado na primeira reunião, contida 
nas linhas acima, tornaram-se realidade absoluta. Fazendo um parêntese, com relação ao tópico da revista, quero aqui enaltecer 
o seu editor, Dr. Wilson de Oliveira Júnior, o eminente cardiologista pernambucano, com o qual tínhamos reuniões mensais 
na edição da revista, na cidade do Recife. Conseguimos publicar dois números que corresponderam aos dois anos e quatro 
meses de mandato.

Com relação ao ítem da participação do presidente em conclaves paralelos ao congresso, registramos a nossa participação 
em dois grandes eventos: III Congresso do Departamento de Ergometria da SBC (DERC), evento, que conseguimos com o nosso 
empenho trazer para ser sediado em João Pessoa, razão pela qual, discursamos e recebemos homenagens na sua solenidade 
de abertura, ocorrido em outubro de 1996. Outro, de cunho internacional, II Congresso Franco –Brasileiro de Ritmologia e 
Marcapasso em novembro de 1996, onde também, participamos da mesa oficial dos trabalhos, em sua abertura, proferindo 
discurso de recepção a todos os presentes em nome da SNNC.
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Como fato inédito, em nossa gestão outorgamos o primeiro título, e único até hoje outorgado de sócio honorário da SNNC 
ao professor José Antônio Franchini Ramires, pelos relevantes serviços prestados a cardiologia do SNNE. Essa solenidade ocorreu 
em 18 de dezembro de 1996, durante a I Jornada Norte-Nordeste de Cardiologia, realizada em João Pessoa, fazendo parte 
do nosso programa de educação médica continuada.

Impossível de omitir um acontecimento, também, marcado pelo ineditismo, que nos emocionou e sensibilizou profundamente, 
que foi o recebimento de uma correspondência intitulada voto de aplauso, vindo da SBC, na época presidida pelo Dr. Iran 
Castro, parabenizando e enaltecendo a nossa gestão, como também a representatividade da SNNC dentro do cenário científico 
nacional.Esse fato,nos fez lembrar o quanto foi importante a nossa luta de oficializar a entidade dentro do complexo político 
administrativo científico da SBC, fato minuciosamente narrado nesse comentário histórico. A correspondência veio assinada 
pelo primeiro secretário na época Dr. Ricardo Vivacqua C. Costa.

Elaboramos ainda, conjuntamente com os doutores Ricardo Rosado Maia e Demóstenes da Cunha Lima, o arcabouço 
dos novos estatutos da SNNC, que era exigência imperativa, no sentido de se adequar aos novos estatutos já em vigência.
Confeccionamos todo o material gráfico necessário para o funcionamento da estrutura administrativa. É importante ressaltar 
que os diplomas de sócio honorário da SNNC já existiam anteriormente.

Sem mais espaço para um prolongamento mais detalhado, importante salientar que muitos acontecimentos que ocorreram 
durante nossa gestão ficaram impossibilitados de expor nessa narrativa em respeito as normativas solicitadas pelo editor.

Por fim, uma realização de grande vulto, que foi a edificação de todo o acervo histórico da sociedade em nossa gestão, 
contendo toda a prestação de contas, material de tesouraria, documentos do mais diversos, fotografias importantes (um 
verdadeiro manancial), reportagens da imprensa focalizando todos os eventos, salientando-se entrevistas e matérias, tanto 
sobre a entidade propriamente dita, como também focalizando temas científicos, entre outros. Enfim, um conteúdo histórico 
dos mais ricos em valores para sua perpetuação na posteridade.

Para armazenar e conversar todo esse acervo, adquirimos uma grande valize, moderna, revestida de veludo no seu interior, 
onde foi colocado todo o material organizado, dentro de rígidos padrões técnicos, com apoio de bibliotecários. Esse extenso 
documentário, para nossa tristeza, e porque não dizer, perplexidade desapareceu nas gestões que nos sucedera. Seria omissão 
de nossa parte, não relatar o momento histórico, ao qual passamos esse vasto e rico acervo, para as mãos dos dirigentes que iam 
nos suceder. Foi um momento inesquecível, com as presenças do ilustre professor Gilson Feitosa, editor desse documentário, e 
do cardiologista paraibano, Grimberg Botelho. Esse instante histórico foi documentado por um fato inusitado que no momento 
em que passávamos, todo esse manancial para as mãos dos doutores Álvaro Costa Barros (presidente que iria assumir), e o 
seu secretário geral Alberto Nicodemus.

O período total de nossa gestão, ultrapassou, há dois anos. Por motivos pessoais e estruturais da realização do XVIII Congresso 
da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia, quando deveria passar o cargo, para o nosso sucessor, nosso mandato se estendeu 
por mais três a quatro meses. 

Finalmente, chegava o dia em que nossa mente e o nosso coração borbulhava da forma mais candente, com um pensamento, 
da consciência tranquila do dever cumprido. Foi com esse espírito que viajamos para a cidade de Natal, Rio Grande do Norte, 
onde sediaria o último congresso de nossa gestão, ou seja, o XVIII Congresso da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia, 
realizado no período de 03 a 05 de setembro de 1998. Consequentemente, onde também faríamos a transmissão do cargo 
de presidente da SNNC.

O congresso foi um sucesso em todos os sentidos e aspectos. No nosso discurso de recepção e despedida, profundamente 
emocionado, fizemos um relato sintético de nossas realizações e profundas transformações, que ocorreram ao longo de todo 
o mandato. Finalizamos, dizendo que foi uma honra inconteste, presidirmos a SNNC. Na quietude daquela noite memorável 
e inesquecível, tocada fortemente pela emoção, vaticinamos: minha alma toma asas na alvorada para um novo destino, retiro-
me da cena política com serenidade, triunfante de um sonho realizado, com a simples tranquilidade do dever cumprido em 
toda a sua plenitude. E assim, escrevíamos nosso nome para a posteridade como o sétimo presidente da briosa e gloriosa 
Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia.

O presente, tanto a cardiologia do NNE como a SNNC não sobrevivem mais de dúvidas, expectativas, e de esperar uma luz 
no fim do túnel. A nossa cardiologia consolidou-se de tal forma, nos seus aspectos mais diversos, enfatizando principalmente, 
a presença marcante do alto nível de profissionais que dispomos, uma verdadeira plêiade de expoentes, verdadeiros cientistas 
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que honram a nossa região, com o seu prestígio, cultura e saber. Evidentemente, com um reconhecimento nacional irrefutável. 
Com relação a SNNC, seria redundante um comentário maior, respaldado pelo exposto acima. Queremos apenas ressaltar que o 
crescimento fantástico da informática, propiciou maiores vertentes para o seu progresso e sedimentação para o fururo. O ponto 
alto do presente, foi a integração de corpo e alma do professor Gilson Feitosa, dentro do contexto científico e administrativo 
da entidade. Antevejo que com sua presença e obstinação, que tomou conta do seu âmago, um processo evolutivo, difícil de 
mensurar nos diversos seguimentos que formam o bojo da instituição.

E o futuro? Por todo o histórico de lutas e vitórias do passado aqui narrados, e um presente realisticamente promissor, no 
que tange aos seus avanços e conquistas, fica fácil profetizar o seu futuro. Para uma instituição que já possui uma sede própria, 
situada em Natal, no Rio Grande do Norte, uma estrutura científica/administrativa, caminhando a passos longos, com um grupo 
de sócios dos mais ilustres, e mais eminentes, em termos de valores científicos, uma cardiologia de ponta, praticada em toda 
a região, sem nada a dever aos centros maiores, antevemos um futuro dos mais luminosos e promissores.

Por fim, parafraseando o grande José Américo de Almeida quando fundava a Universidade Federal da Paraíba: “Eu vos dei 
as raízes e outros vos darão as asas e o selo da perpetuidade“. E nós dizemos: os fundadores deram as raízes e as asas, que 
continuam ainda levantando vôos, e os jovens cardiologistas do futuro, certamente, darão o selo da perpetuidade.

Aí estão as nossas considerações sobre o tema que nos foi confiado.


