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Editorial

O Deca Começa 2010
a todo Vapor...

O Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, realizado em Campinas, encerrou o ano de 2009 destacando tópicos relevantes a serem desenvolvidos em 2010. Tudo indica que não foram esquecidos e que serão
levados adiante, em um esforço permanente para aprimorar os conhecimentos das áreas envolvidas.
Os membros das diretorias do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (Deca) e da Sociedade
Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) estão cada vez mais convencidos de que 2010 será um ano muito
importante na reafirmação de sua missão de estimular continuamente os colegas interessados em aprofundar
conhecimentos na área da estimulação cardíaca. Prova disso foi a reunião desses dois Departamentos no
Simpósio de Especialistas de ambas as áreas, ocorrido recentemente (abril de 2010) em Ribeirão Preto. Pela
primeira vez, Prone e Precon uniram forças em torno de um objetivo comum e juntos colheram os frutos dessa
união, o que certamente estimulará a realização de novos eventos compartilhados.
O sucesso alcançado no Simpósio antecipa o êxito que se anuncia para o Congresso Brasileiro, previsto
para o início de dezembro deste ano, em Vitória, ES. A união de forças permite avolumar as verbas disponíveis
e, com isso, elevar a qualidade científica dos eventos selecionados. É o que deverá ocorrer nos dias 5 e 6 de
novembro, ocasião em que Juiz de Fora sediará o Prone, organizado em parceria com a Sobrac, nos mesmos
moldes de Ribeirão Preto. Parabenizo deste já o esforço das diretorias, nas pessoas dos Drs. Vicente Avila Neto,
Guilherme Fenelon, Antônio Vitor Moraes Júnior e Adalberto Menezes Lorga Filho.
Neste início de ano, outro evento científico importante foi o Simpósio Décio Kormann, realizado no dia 27
de março, em Belém, durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. O Simpósio, cujo programa
científico foi cuidadosamente preparado pelo Dr. Antônio Vitor Moraes Junior, abordou tópicos significativos em
arritmias cardíacas e estimulação cardíaca artificial, explorados em profundidade por experts da comunidade
científica nacional.
No seu encerramento, tal como ocorre anualmente, instalou-se a Assembléia Geral Ordinária, em que foram
debatidos temas importantes ligados ao Departamento. Ao final, procedeu-se à eleição da nova Diretoria do
Deca, para o biênio 2011/2012. Um novo presidente foi eleito, com a incumbência de dar continuidade aos
trabalhos bem sucedidos do Dr. Vicente Avila Neto. Trata-se do Dr. Wilson Lopes Pereira, da Santa Casa de
São Paulo, membro da atual diretoria, cujo entusiasmo e dedicação já deixam antever que terá êxito na tarefa.
Cumprimento-o e a toda a diretoria recém-empossada, desejando-lhes uma gestão plena de realizações.
Nesta edição da Relampa, após um período de ausência, voltamos a receber artigos da America Latina,
o que é para nós motivo de grande satisfação. Para comemorar este momento, brindamos os leitores com dados
estatísticos relevantes, derivados de casuística significativa, de um Registro Latino-americano direcionado à
prevenção primária e secundária da morte súbita. Graças ao apoio do Dr. Roberto Takeda, da Diretoria Médica
da Medtronic, temos a possibilidade de divulgar os resultados da análise dos dados de 910 pacientes que
receberam implante de CDI.
Com essa divulgação, a Revista reafirma seu compromisso de levar aos seus leitores informações científicas relevantes. Esta união de esforços vem ao encontro daquilo pelo qual lutamos desde o início de nossos
trabalhos à frente da Relampa: torná-la um instrumento efetivo de divulgação científica, que representa não
apenas o Brasil, mas toda a América Latina. Com esta e outras publicações igualmente robustas, em breve
faremos nova tentativa de indexação em bases de dados de âmbito nacional e internacional. Isto só será
possível com a aproximação de todas as sociedades envolvidas, como Deca, Sobrac, Sociedade LatinoAmericana de Marcapassos e Arritmias (Solaece) e, em breve, a Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing
e Eletrofisiologia (APAPE), sob o comando do Dr. João Primo, com quem já iniciamos um contato que vem se
mostrando bastante promissor.
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Estas notícias permitem-nos antever que 2010 será um ano de fortes emoções no campo das arritmias e
da estimulação cardíaca artificial!
Boa leitura e um forte abraço a todos.

Oswaldo Tadeu Greco
Editor da Relampa
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