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Mais de 1.200 pessoas participaram do XII
Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia

O XII Congresso de Cardiologia do Es-
tado da Bahia, promovido pela SBC-BA
de 18 a 20 de maio passado, foi o maior

congresso de Cardiologia jamais realizado em
toda região norte-nordeste, com exceção do Con-
gresso Nacional da SBC, quando por aqui ele roda.
O número de inscritos no evento foi de 1.250 pes-
soas, superando a previsão inicial em mais de
50%. Esses números colocam o Congresso de
Cardiologia da Bahia entre os cinco maiores do
Brasil e o credenciam como evento de participa-
ção destacada no calendário científico da
cardiologia nacional e o mais importante da Bahia.

Histórico da Mudança
Historicamente, o Congresso de

Cardiologia do Estado da Bahia  tinha a parti-
cipação de cerca de 500 pessoas. Com o traba-
lho iniciado em 1998 na gestão do Dr. José
Carlos Brito, quando optou-se por investir to-
dos os recursos na realização de um Congres-
so de maior porte, foi dado o grande passo para
a concretização desse evento. A mudança de

com isso uma exposição de alta qualidade, em
ambiente totalmente climatizado. O número de
estandes passou da média de 15 para 34 uni-
dades, além da construção de uma ilha-estande
de 36 m2 que servia como ponto de encontro.

Ampliação da participação
Optou-se ao mesmo tempo por envol-

ver a participação de cardiologistas de outros
estados do Nordeste, além de clínicos gerais
e médicos que atuam próximos à área
cardiológica, mas que não costumavam fre-
qüentar encontros de cardiologia. Buscou-se
então uma estratégia de marketing eficiente,
sendo encaminhadas quatro malas diretas com
5.000 exemplares cada uma, nos 4 meses que
antecederam o evento. Paralelamente, foram
confeccionados  1.000 cartazes e distribuídos
em toda capital e no interior do Estado. A in-
dústria farmacêutica foi envolvida nesse tra-
balho e patrocinou a inscrição de vários clíni-
cos, residentes e cardiologistas.

espaço físico, saindo das tímidas instalações
do Bahia Othon e reservando o moderno Fiesta
Convention Center, representou um ato de con-
fiança e uma aposta na capacidade de cresci-
mento do Congresso. Essa mudança permitiu
oferecer um hall de exposições de 1.100 m2  e
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Apoio da Indústria
Uma das peças chave do congresso foi

a antecipação de sua programação. Em setem-
bro de 1999, o Calendário de Eventos de 2000
foi apresentado aos representantes locais da
indústria e em outubro, aos gerentes nacio-
nais em São Paulo. Essa antecipação permi-
tiu que se alocasse verba específica para o XII
Congresso, com participações expressivas.
Graças ao apoio dessas empresas, cujo ranking
se encontra detalhado adiante, foi possível in-
vestir em programação social, sinalização,
audiovisual, sessões interativas, etc. As pou-
cas empresas que ficaram de fora do nosso
Congresso e algumas que não investiram o su-
ficiente para se situar melhor no ranking, após
o término do evento, se comprometeram  em
ampliar suas participações no próximo ano.

Sessões Interativas
Esse foi um dos pontos altos da pro-

gramação; pela primeira vez realizamos ses-
sões desse tipo e a experiência foi gratificante.
O auditório principal ficou pequeno para a
quantidade de pessoas que desejavam partici-
par (mais de 500), ficando muitas em pé. O
total de três sessões de 2 h. foram realizadas
(diabetes e doença cardiovascular, hipertensão
arterial e sessão de casos clínicos). As sessões
foram realizadas graças ao patrocínio da Bayer,
que arcou com todas as despesas de custeio.

Simpósios Satélites
Foram realizados três simpósios saté-

lites da indústria farmacêutica. A idéia da co-
missão organizadora foi a de realizar apenas
1 simpósio por dia para cerca de 400 pessoas
no horário do almoço, o que evitaria a divisão
de público e garantiria a audiência. Durante
os três dias, os simpósios estiveram totalmente
lotados, com mais de 400 pessoas. Os temas
debatidos foram: Insuficiência cardíaca
(Libbs); Antagonistas llb/llla (Eli-Lilly) e
Síndrome plurimetabólica (Parke-Davis).

Programa Social / Show
de Abertura

A solenidade de abertura contou com
o Show de Juca Chaves, seguido de coquetel
para todos os participantes. Na sexta-feira e
no sábado, houve animados happy-hours no
hall de exposições, patrocinadas pela Aventis
Pharma (fusão da Rhodia com a Hoechst). No
sábado à noite, cerca de 350 pessoas partici-
param da festa de encerramento no Caminho
das Árvores, que só terminou às 04:00 h. da
manhã de domingo.

Ranking de Empresas �
Premiação

A SBC-BA, reconhecendo o importan-
te e fundamental apoio que a indústria farma-
cêutica e de equipamentos tem emprestado ao
seu programa de educação médica continua-
da, premiou aquelas empresas que mais in-
vestiram recursos nos eventos realizados no
último ano, no período compreendido entre ju-
nho/99 a maio de 2000. Três categorias foram
ciadas, com base na pontuação do Ranking
da SBC-BA: ouro, prata e bronze.
  • Na categoria Ouro, acima de 60 pontos, re-
cebeu o prêmio a empresa Aventis Pharma
(fusão e Rhodia e Hoechst).
  • Na categoria Prata, acima de 40 pontos,
receberam o prêmio as empresas Bayer S/A e
Eli-Lilly do Brasil.
  • Na categoria Bronze, acima de 20 pontos,
receberam o prêmio as empresas Libbs,; Parke
Davis – Wamer Lambert e Searle do Brasil. A
entrega dos prêmios aconteceu durante a So-
lenidade Oficial de abertura do Congresso,
quinta-feira à noite.

Premiação dos Temas Livres
Com o apoio do Hospital Aliança, fo-

ram oferecidos prêmios aos três melhores te-
mas livres do Congresso, sendo dois na cate-
goria oral ( clínico e intervencionista ) e um
na categoria pôster.

Oral /Intervenção /
Cirurgia

Efeitos da Solução Cardioplêgica de
Saint Thomas sobre os Enxertos Venosos:

Estudo Experimental em Cães
Autores: Carlos Alberto Alves, Mário Abreu,
Moysés Sadigusky, José Antônio Souza e Ál-
varo Rabelo Jr.

Oral: Clínico
Comparação da Massa e Função

Ventricular Esquerda entre Mulheres
Obesas e Não-Obesas com Idade< 40 Anos
Autores: Lucíola Lopes Crisóstomo, Leila Ara-
újo, Edmundo Câmara, Carlos Carvalho, Lilene
Vieira, Fabrício Silva, Álvaro Rabelo Jr.

Oral: Clínico
Efeitos do Estresse Emocional e do
Exercício Físico sobre Pressão ou
Arterial de Escolares em Salvador

Autores: José A. A. Souza, Leda S. C: Sou-
za, Carlos M. Souza, Tereza C. Rogério, José
S. C. Neto, Fábio S. F: Souza, Rogério S. Je-
sus, Ronald B. B. Silva, Maria F. Ferreira,
Armênio C. Guimarães.

Pôster
Correlação entre Dados Auscultatórios e

Ecocardiográficos nas Insuficiências
das Válvulas Atrioventriculares em

Pacientes com Miocardiopatias
Autores: Francisco Reis, Gentil M. Neto,
André P. Coelho, Adolfo Duarte, Neuma
Pamponet, Yuri Dias, André Fernandes,
Mariana Granado, Álvaro Rebelo Jr.

Show de Abertura
A solenidade de abertura contou com

o Show de Juca Chaves, seguido de coquetel
para todos os participantes. Na sexta-feira e
no sábado houve animados happy-hours no
hall de exposições, patrocinados pela Aventis
Pharma ( fusão da Rhodia com a Hoechst ).

Festa de Encerramento

No sábado à noite, cerca de 350 pes-
soas participaram da festa de encerramen-
to no Caminho das Árvores, que só termi-
nou às 04:00 h. da manhã de domingo. A
festa foi realizada em parceria com a
Novartis e contou com show musical de
conjunto típico mexicano, seguido por ani-
mada boate comandada por Humberto Som
( H Studio ). Durante toda a noite o servi-
ço de salgados e bebidas finas foi impecá-
vel. Às 02:00 h. da manhã foi servido o
jantar, um buffet de massas frescas cozi-
das na hora, com vários molhos, que fo-
ram muito elogiados. A festa foi organiza-
da pela Nova Era Eventos, sob o comando
de Marlene Curi.
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Em maio passado, realizou-se o Congres-
so Baiano de Cardiologia, quando na As
sembléia Geral foi votada por unanimi-

dade a criação da Cooperativa dos
Cardiologistas do Estado da Bahia. A
Coopercárdio-Ba tem como objetivo principal
promover abertura do mercado de trabalho
para o profissional da área de cardiologia, ofe-
recendo melhores oportunidades de negocia-
ção com as empresas de prestação de seguro
saúde, empresas que trabalham com o siste-
ma de assistência médica supletiva e outras
cooperativas de prestação de serviço médico.

A Coopercárdio-Ba, como outras cooperati-
vas de especialidade médica, estará ligada a
FECEM – Federação das Cooperativas de Es-
pecialidades Médicas. No vizinho estado de
Pernambuco, as cooperativas de especialida-
des médicas já demonstram ser o melhor ca-
minho para uma convivência salutar entre os
médicos e as fontes pagadoras. No mesmo
estado, temos um outro exemplo que existe
há 40 anos, inicialmente como serviço de es-
pecialidade e há 15 anos como cooperativa dos
anestesistas – Copanest, que indiscutivelmen-
te mostra o quanto é importante a agregação
dos especialistas em cooperativas, no sentido
de alcançar objetivos cada vez maiores. O mo-
mento é de unir forças, organizar e fortalecer
a nossa cooperativa, agregar o maior número
possível de cardiologistas. Em breve, estare-
mos comunicando a realização da fundação e
os critérios para filiação de cooperados.

Francisco F. Barreto Júnior
Segundo Tesoureiro

Presidente da Coopercárdio

Neste momento de grandes transforma
ções por que passa a nossa Sociedade
de Cardiologia, estamos assumindo a

presidência com o firme propósito de manter
vivas as tradições de trabalho e empenho que
sempre nortearam os meus antecessores, em
especial o nosso colega José Carlos Brito. A
diretoria que sai nos presenteou com uma bri-
lhante gestão, criando as sessões integradas,
que se tornaram marco importante na educa-
ção médica continuada; suas atividades cul-
minaram com a realização do último Congres-
so de Cardiologia com número recorde de ins-
crições de 1.250 pessoas, criação da Coope-
rativa de Cardiologia  do nosso estado e a in-
corporação dos Departamentos Associados de
Enfermagem, Psicologia e Nutrição, além da
criação do Grupo de Estudos em Educação Fí-
sica e Fisioterapia.

Pretendemos manter acesa essa cha-
ma de dinamismo e trabalho contínuo, dedi-
cando nossos esforços para Projetos de Pes-
quisa, ampliação do nosso Boletim com a in-
serção de material científico permanente, apoi-
ando as iniciativas das regionais do interior

Mensagem do Presidente
com a manutenção
das Jornadas anuais
já existentes e espera-
mos conservar e am-
pliar as Sessões Inte-
gradas, fazendo com
que cheguem, da me-
lhor forma, aos cole-
gas do interior.

Espero contar com a colaboração e in-
centivo de todos e os conclamo a visitar a nossa
nova sede em Salvador onde poderão levar
nossas idéias e discutir conosco sugestões,
sempre bem recebidas. Lá também encontra-
rão ambiente para pesquisa de artigos de re-
vistas nacionais e internacionais da área, atra-
vés das assinaturas já existentes na Socieda-
de. Finalizando, desejo a todos bons frutos do
trabalho deste ano, na certeza de que nosso
crescimento dependerá da nossa permanente
coesão.

Fraternalmente.
Mário Sérgio de C. Bacellar

Presidente
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A SBC-Ba ( SOCEBA ) ao longo da

sua história, nas diferentes diretorias, sem-

pre se destacou pelo elevado nível das suas

atividades científicas. Assim, assumimos os

trabalhos da sua Comissão científica com um

sentimento de grande responsabilidade frente

ao desafio desta missão. Mas, também, é com

grande entusiasmo que o fazemos. E temos

a convicção de que assim o trabalho, apesar

de intenso, será prazeroso.

A iniciativa da diretoria que nos an-

tecedeu de elaborar uma agenda anual de

eventos, já com patrocínios viabilizados, fa-

cilitou muito o nosso trabalho. Pretendemos

manter essa programação antecipada dos

eventos da Sociedade para facilitar o traba-

lho da gestão que vier a assumir após a nos-

sa, impedindo que ocorram soluções de con-

tinuidade nas programações científicas.

Nas nossas primeiras reuniões de di-

retoria, discutimos como a nova gestão po-

Mensagem da Comissão Científica

Lista de Atualização pela Internet

derá contribuir para o contínuo processo de

crescimento da SBC-Ba. Muitas foram as

idéias que afloraram, mas uma das nossas

metas principais é levar a Seção Integrada

aos colegas do interior do estado através do

sistema de videoconferência, o que permiti-

rá uma interação em tempo real entre todos

os locais interligados. Pretendemos, também,

incorporar o caráter multiprofissional às jor-

nadas do interior.

Outra possível área de atuação da

SBC-Ba é como fomentadora da produção

científica local. Assim, vislumbramos atin-

gir essa meta promovendo cursos básicos

de metodologia científica, afim de possibi-

litar que mesmo indivíduos que não este-

jam ligados a serviços (ou instituições de

ensino) possam desenvolver projetos  de

pesquisa. Para isso, pretendemos oferecer

aos sócios um serviço de suporte  científi-

co, com o qual porderão discutir com pes-

soas que possuam conhecimento em

metodologia e epidemiologia clínica, as

suas idéias (as suas questões) e a melhor

forma executá-las. Imaginamos que outra

possível atuação da Sociedade nessa dire-

ção  é na criação de um sistema de regis-

tro, com a criação de banco de dados esta-

duais que nos irá  permitir,  além de co-

nhecer melhor o perfil da cardiologia do

estado, dispor de dados para a produção ci-

entífica local.

Diante de tantas idéias, a primeira

pergunta que nos surge é: seremos capazes

de transformá-las em realidade? A respos-

ta não poderá ser dada pela Comissão Ci-

entífica ou pela Diretoria da SBC-Ba e sim

pela nossa cardiologia.

Um abraço

Comissão Científica

Trata-se do envio diário, através de e-

mail, de uma pequeno boletim notici

oso, contendo o que há de mais recen-

te sendo discutido no mundo da cardiologia.

Diariamente, selecionamos em sites de infor-

mação médica, notícias sobre novas descober-

tas, andamento e conclusão de ensaios clíni-

cos, artigos publicados na literatura, encon-

tros científicos, enfim, o que há de mais im-

portante na nossa área.

O objetivo é que a nossa lista venha a

se tornar um objeto de atualização constante

e integração dos sócios.

Para se cadastrar, basta mandar email para

sbc-ba@cardiol.br, com o seu nome e o email

para onde você deseja que sejam enviadas as

mensagens. Aproveite para atualizar o seu

cadastro na SBC.

Artigos Científicos
A SBC-BA está disponibilizando aos

sócios o acesso ao conteúdo completo das prin-

cipais revistas científicas. Dispomos de assi-

natura com acesso via internet de: Circulation,

Journal of  The American College of

Cardiology, American Journal of Cardiology,

Iniciamos no final de agosto um serviço de atualização via internet,
exclusivo para os sócios da SBC-BA.

Lancet e New England Journal of Medicine.

Os artigos podem ser acessados na

nossa sede ou podem ser solicitados pelo email

artigos@sbc-ba.org.br . O envio por email é

gratuito, bem como através de disquete, no

local. Para artigos impressos, será cobrada

taxa, dependendo do número de páginas.

Fábio Vilas-Boas / Secretário Geral

fabiovboas@cardiol.br
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Criação do Departamento de Enfermagem
em Cardiologia do Estado da Bahia, DEC-BA

Aoficialização do Departamento em

Cardiologia do Estado da Bahia

(DEC- BA), ligado à SBC/BA, foi

uma grande conquista da enfermagem baiana,

visto que apenas a  enfermagem da grande São

Paulo contava com  a valorosa contribuição

desse departamento.

Este visa congregar a cardiologia do

estado da Bahia, incentivando o espírito de

união, cordialidade e  interação, contribuindo

para a divulgação de trabalhos, estudo e pes-

quisa, na área de cardiologia e enfermagem.

O DEC-BA já existia  de forma não oficial há

alguns anos,representado por respeitáveis pro-

fissionais da enfermagem dos maiores centros

de cardiologia da capital

baiana, que elaboravam jorna-

das e  encontros de enferma-

gem na capital e interior,  bus-

cando sempre trazer para dis-

cussão assuntos pertinentes à

enfermagem em cardiologia,

como novas técnicas de assis-

tências, atualização terapêutica, diagnóstica

etc. O referido departamento contou não só

com os esforços empreendidos  pela enferma-

gem para sua oficialização como também pelo

esforço e apoio de alguns representantes da

SBC/BA,  a exemplo do ultimo presidente, o

dr. José Carlos Brito, dos secretários dr. Fá-

Nos últimos anos, a SBC-Ba tem cresci

do em número de sócios, maior núme

ro de atividades científicas, campanhas

para o público leigo, maior número de membros

na diretoria, atividades de defesa profissional etc.

Para companhar esse aumento de responsabili-

dades, a SBC-Ba tem efetuado investimentos em

equipamentos  e na sua estrutura física. Esses

investimentos serão mais úteis para os sócios à

medida que esses venham a utilizá-los.

Desejamos transformar a nova sede em

um centro de serviços para os cardiologistas

baianos, incluindo também os sócios colabora-

dores de nutrição, enfermagem, psicologia e edu-

cação física. Para dar início a esse projeto, gos-

taríamos de:

Novos Serviços Disponibilizados
pela SBC Bahia

1 – Convidar os sócios da SBC-Ba

para conhecer a nova sede, que passará a fun-

cionar ininterruptamente de 2ª a 6ª feira das 8

às 22 h. e aos sábados das 8 às 12 h.

2 – Colocar as instalações e equipamen-

tos da SBC-BA à disposição dos sócios:

• Salas de reuniões, uma com capacidade

para 6 e outra para 20 pessoas.

• Computador com acesso à Internet.

• Fax

• Assinatura de revistas médicas

• Impressoras a laser e jato de tinta colorida

• Scanner

bio Vilas Boas e dr. Júlio Braga,

além de outros. Dentre  outras

iniciativas já elaboradas para o

segundo semestre, o DEC-BA,

estará realizando no dia

29.09.2000 seu primeiro curso

“A enfermagem avaliando o cli-

ente cardiopata”, na Associação

Baiana de Medicina, das 08:00 às 18:00 hs, e

para o mês de novembro o segundo curso, onde

será abordado o estudo e a interpretação do

traçado eletrocardiogáfico.

Enfº. Ceres Moraes

Presidente DEC-BA

• Projetores de Slides

• Data show

• TV 29 polegadas e vídeo-cassete

3 - Fornecer informações sobre eventos

médicos e intermediar inscrições em congres-

sos, atualização de dados, pagamento de anui-

dades etc. junto à SBC.

Dentro desse espírito de aumentar a qualidade e

quantidade de serviços prestados aos sócios

estamos à disposição para sugestões.

Júlio Braga

Vice - Presidente
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A SBC-BA, com o apoio da Glaxo-Wellcome, está colocando gratui-
tamente à disposição dos sócios, um ônibus executivo plus para levar
todos os interessados ao Congresso Norte-Nordeste de cardiologia em
Aracaju no final do mês.

A hospedagem poderá ser feita no Hotel Beira Mar (****),
com desconto significativo, ficando apenas por R$103,00 por pessoa
em apartamento duplo, incluindo café da manhã, no período de 20 a
23 de setembro. A saída está programada para a Quarta-feira, 20 de
setembro, às 14h, com retorno no sábado, 23 de Setembro às 15h. O
tempo de viagem é de 4h apenas.

Maiores informações poderão ser obtidas na Tchan Tour, com
a Sra. Renara (71-264-2484) ou na sede da SBC-BA, no tel. (71) 245-
6320, com a Sra. Virgínia.

Augusto Almeida / Tesoureiro
augustoa@e-net.com.br

Acontecerá de 6 a 8 de outubro o tradicional encontro dos ex-
residentes do Hospital Santa Izabel. A programação consta de uma
sessão científica no auditório do hospital, na Sexta-feira, 6 de outubro,
de onde os participantes sairão em seguida para dois dias de confrater-
nização no Praia do Forte Resort Hotel.

As inscrições e outras informações poderão ser feitas no HSI,
com Antônio tel (71) 241-4433.

Augusto Almeida / Coordenador do Encontro
augustoa@e-net.com.br

IV Encontro dos Ex-Residentes do
Hospital Santa Izabel

Ônibus Gratuito da SBC-BA no
Congresso Norte Nordeste

A SBC-Ba em breve firmará contrato com a Maxitel para a locação de linhas e aparelhos telefônicos
celulares através do plano AlÔ!Corporate.

Vantagens para o associado:
• Possibilidade de alugar um aparelho com seguro contra roubos, acidentes, defeitos, etc. com a troca por novo aparelho no prazo de 48h
• Preços de tarifas inferiores aos planos fornecidos a pessoas físicas
• Descontos e bônus progressivos a depender no número de associados ao plano
• Serviços opcionais gratuitos

A seguir exemplo de preço intermediário de tarifas:

60  m in  de ligações g ratu itas
para ce lu la res M ax ite l e  60  m in  
para te le fones fixos

M o toro la  S ta rtac

G rad ien te  C hrom a

D E S C R IÇ Ã O

R $ 40 ,24  (> 50  assinan tes)

R $  2 ,50

R $  8 ,00

P R E Ç O

P lano A lô ! C o rpo ra te
P rem ium  120

A luguel de apare lho  com  
segu ro  to ta l

A luguel de apare lho  com  
segu ro  to ta l

P R O D U TO  

Caso seja associado da SBC-Ba entre em contato com nossa sede em horário comercial para maiores detalhes.

Diretoria de Defesa Profissional

Consideramos o ano 2000 como o ano da
organização profissional! Existe uma
mobilização nacional em defesa da classe

médica. Estamos assistindo à movimentação da
Associação Médica Brasileira  que reuniu, em
março, membros de sua Diretoria, Federadas, e
Sociedades de Especialidades (entre elas a SBC)
para a realização de um planejamento estratégi-
co. A Defesa Profissional e o Mercado de Traba-
lho/Honorários Médicos foram 2 dos 5 temas
principais e emergenciais definidos como metas
de atuação da AMB para este ano. Com o apoio
do Conselho Federal de Medicina, a AMB já
iniciou a elaboração da nova lista de procedi-
mentos médicos (LPM), sob a coordenação da
Fipe ( Fundação Instituto de Pesquisas Econô-

micas ), juntamente com Sociedades de Especi-
alidades (SBC), Unimed do Brasil, Abraspe (
Associação Brasileira dos Serviços Assistenciais
de Saúde Próprios de Empresas ), Aliança
Cooperativista Nacional, e do Ciefas ( Comitê
Integrado das Entidades Fechadas de Assistên-
cia à Saúde ) em busca de um consenso entre
todos os setores envolvidos com a questão dos
honorários médicos. ASBC, atenta ao panora-
ma nacional, incluiu, a partir deste ano, a Dire-
toria de Defessa Profissional nas diretorias regi-
onais. Todos nós estamos apreensivos com o de-
senrolar do momento sócio-econômico pelo qual
passa o país. Assistimos à movimentação e or-
ganização de todos os setores da economia. As-
sim, na última Assembléia da SBC-BA decidi-

mos pela criação da Coopercárdio-Ba ( Coope-
rativa de cardiologia da Bahia ), após tomarmos
conhecimento da experiência positiva de
Pernambuco. Não sabemos o que teremos de en-
frentar no futuro, mas temos a certeza de que, se
esse futuro nos encontrar organizados e unidos,
nada teremos que temer! Está na hora de decidir
como será a Cardiologia da Bahia de agora em
diante! Está na hora de definir se somos ou não
profissionais liberais! E isto é uma questão de
Sobrevivência!

PS: O Departamento de Defesa Profis-
sional da SBC-Ba está ao seu lado. Não deixe
de informá-lo sobre situações abusivas no exer-
cício profissional.

Tereza C. Rogério da Silva


