1.040 participantes no XIII Congresso
de Cardiologia do Estado da Bahia
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Mensagem do Presidente
Estimados colegas,

R

apidamente, chegamos
ao meio do ano com
uma agenda volumosa
executada com o nosso mais
intenso empenho. Começamos o
ano com a realização do I
Encontro Luso – Brasileiro e
seguimos com a programação das
sessões integradas de atualização.
Em maio aconteceu o nosso
esperado Congresso anual da
SBC-BA, onde se fizeram
presentes mais de 1.000 inscritos,
com excelente aproveitamento da
programação científica,

enriquecida com a apresentação
de grande número de temas livres.
Dentro das nossas atividades,
queremos informar que
mantivemos as assinaturas das
principais revistas da especialidade
e que estão à disposição dos
sócios para solicitação de artigos
que serão enviados por e-mail ou
fax. Semanalmente continuamos
informados pela Secretaria Geral
através do SBC-BA News com as
mais recentes publicações de
artigos, resumos e notícias de
congressos internacionais da área.
No último dia 26 de junho
encerramos as homenagens ao

Prof. Adriano Pondé com a
colocação de três placas alusivas à
data na Faculdade do Terreiro de
Jesus, no Hospital Santa Izabel e
no Hospital Prof. Edgar Santos.
Continuando à disposição
de todos e esperamos revê-los
em cada um dos nossos
encontros programados (vejam
agenda no ‘site”).
Mário Sérgio Bacellar
Presidente
bacellar@cardiol.br

Comissão Científica

D

epois do pleno sucesso
do XVI Congresso
Baiano de Cardiologia,
já estamos trabalhando na
construção do próximo congresso,
encarando o desafio de fazê-lo
ainda melhor que o passado.
Aliás, este desafio tem sido
encarado de forma constante
nas sucessivas diretorias da
SBC-Ba. Em conseqüência, o
congresso baiano tem assumido

uma dimensão que hoje já
extrapola as fronteiras da
Bahia. Assim, percebemos a
necessidade de criar uma
comissão organizadora
envolvendo um maior número
de pessoas.
Pretendemos aprimorar e
valorizar cada vez mais os Temas
Livres, criando estímulos aos
pesquisadores (principalmente os
locais), estimulando-os a
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encaminharem os seus trabalhos
aos congressos nacionais e para
publicação. Pretendemos
também manter um programa
abrangente e atualizado.
Paulo Barbosa
Presidente da Comissão Científica
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Notícias gerais
O serviço de pesquisa de
artigos na internet será
responsabilidade de um novo
estagiário, o estudante de
Medicina Almir Bittencourt que
já passou por um período de
treinamento e passará a
responder às solicitações feitas
a nossa secretária, Sra Virgínia,
ou às mensagens enviadas a
artigos.sbc.ba@cardiol.br.
Organizamos um banco de
dados com os artigos mais
importantes na área da

cardiologia. Temos também os
principais Guidelines da
American Heart Association e
do American College of
Cardiology (e de outras
associações) compilados em um
único CD-ROM. Solicite o seu.
Objetivando reduzir nosso
consumo de energia, estaremos
reduzindo o horário de
funcionamento da nossa sede.
Passaremos a funcionar das
08:00 às 18:00h (exceto em
dias de reunião).

Os principais e-mails da SBCBA mudaram e todos estão
com a terminação @cardiol.br
(Ex.: geral.sbc.ba@cardiol.br),
que é a utilizada pelo site da
SBC. Recomendamos aos
sócios a utilização de e-mails
fornecidos pela SBC pois
podem ser utilizados por um
periodo de tempo indefinido já
que não precisamos mudá-los
quando trocamos de provedor
de acesso a Internet.
Júlio Braga
Vice-Presidente
juliobraga@cardiol.br

NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
Feira de Santana
Nos dias 16, 17 e 18/08/01
estaremos realizando, em
conjunto com a Regional local, a
VIII Jornada de Cardiologia de
Feira de Santana. A Diretoria da
Regional de Feira dirigida pela
Dra. Marta Pinto com o apoio dos
cardiologistas locais estão
organizando com muito empenho
este evento, que pela primeira vez
realizará em paralelo o Fórum de
Enfermagem em cardiologia. Com
uma programação científica de
qualidade, este evento estará
contabilizando 5 pontos na
revalidação do Título de
Especialista. E como Feira de
Santana está a “um pulo” de
Salvador esperamos um boa
afluência dos colegas da capital.

Sudoeste
Nos dias 19 e 20/10/01 será
realizada em Vitória da Conquista a
IV Jornada de Cardiologia do
Sudoeste Baiano, que já se firmou
com grande destaque na agenda
4

científica da região. A Comissão
Organizadora local em conjunto
com a comissão Científica da SBCBa já estão trabalhando na
programação procurando torná-la
atraente aos cardiologistas da região
sudoeste, assim como aos clínicos e
demais especialistas. O Dr. Adail
Paixão, Presidente da Regional
Sudoeste e do evento, em conjunto
com a sua diretoria estão
trabalhando com bastante
antecedência os preparativos deste
evento, sobretudo a sua divulgação.

Sociedade de Cardiologia
do Sul da Bahia
Durante o XIII Congresso de
Cardiologia do Estado da Bahia,
realizou-se reunião histórica com os
cardiologistas da Região Sul (foto). Na
ocasião, todos os presente puderam
discutir as linhas de trabalho a serem
implementadas nos próximos anos. A
reunião contou com as presenças do
Presidente da SBC-BA, Dr. Mário
Bacellar e da Dra. Ângela Setenta,
presidente da Regional Sul.
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Sessão Integrada do Hospital Português

A

Sessão Integrada de
Atualização em Cardiologia
realizada em 28 de junho
teve como instituição convidada o
Hospital Português. O tema escolhido
foi “Síndromes Coronarianas Agudas:
Desafios Diagnósticos e Implicações
Terapêuticas”. A sessão foi planejada
por Dr. José Péricles Esteves com o
intuito de apresentar as novidades
nesta área e traçar um paralelo com
as condutas adotadas no Hospital
Português. A reunião foi mais uma
vez extremamente concorrida
(aproximadamente 200
participantes). A coordenação ficou
a cargo de Dr. Mário de Seixas
Rocha que após a presentação dos
palestrantes discutiu com os
mesmos alguns casos clínicos. Os
seguintes subtemas foram
apresentados:

Dr Luiz Carlos Passos:
SCA com -ST – A reperfusão da
artéria relacionada ao IAM tem sido
obtida em taxas cada vez maiores
com combinações de drogas, que têm
sido chamadas de “sinergólise”,
associando fibrinolíticos, heparina e
antagonista GPIIbIIIa. Alguns destes
esquemas foram testados com
sucesso antes da angioplastia na fase
aguda do IAM. Este conceito é
denominado angioplastia facilitada: no
momento do CAT a coronária está
recanalizada mais frequentemente e
pode ser angioplastada com
segurança. O Hospital Português tem
acompanhado, utilizado e contribuído
com estas inovações.

Dr Nei Dantas:
SCA sem -ST – A utilização de
clopidogrel associado ao AAS reduz entre
15 a 20% o surgimento de eventos
maiores neste subgrupo. A frequência na
utilização de outras formas eficazes de
tratamento (enoxaparina,
betabloqueadores, vastatinas, etc.) deve
ser aferida em cada serviço. No Hospital
Português a média de utilização destas
drogas é maior que a média de registros
mundiais.

Dr Júlio Braga:
Afastando Etiologia Isquêmica – A
característica da dor torácica é o principal
marcador de prognóstico. P com dor
torácica atípica para angina têm um risco
muito baixo de morte ou IAM (<3%).
ECG seriado sem alterações de risco e
troponina normal após 8h do início da
dor praticamente excluem a possibilidade
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de IAM. Teste isquêmico pode ser feito
de imediato nestes pacientes. O registro
do Hospital Português apresenta
resultados bastante similares ao
encontrados, e publicados, no Hospital
Procardíaco no Rio de Janeiro.

Dr. Evandro Mesquita
(Hosp. Procardíaco-RJ):
Doenças Vasculares Não
Coronarianas – As Unidades de Dor
Torácica têm eficácia demonstrada na
identificação e tratamento de P com SCA.
Embolia pulmonar e dissecção de aorta
continuam sendo desafios diagnósticos
que devem ser buscados com afinco
sempre que a dor torácica estiver
associada a: dor em dorso, síncope ou
déficit neurológico, hemoptóico, dispnéia
e imobilização, passado de TVP ou TEP,
diferença em pulsos, alargamento do
mediastino.
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1.040 Participantes
da Cardiologia do

A

Sociedade Brasileira de
Cardiologia – Regional
Bahia, SBC-BA, realizou
de 17 a 19 de maio o seu XIII
Congresso de Cardiologia.
Repetindo o sucesso do ano
anterior, mais de 1.000 participantes
estiveram presentes ao evento, que
assim se consolida como o terceiro
maior Congresso estadual de
cardiologia do Brasil. Ao longo dos
três dias, em seis salas simultâneas,
os avanços da cardiologia mundial
foram debatidos pelos cardiologistas
locais. Uma peculiaridade do
congresso da SBC-BA foi a
predominância de palestrantes
locais. Apenas 03 convidados
nacionais participaram da
programação científica, além de
02 internacionais, que auxiliaram
na promoção dos debates e
troca de experiências.
Recorde de
Inscrições de Sócios
Um marco que não será
esquecido foi a participação dos
sócios da SBC-BA. Mais de 85%
dos cardiologistas filiados à SBCBA se fez presente ao Congresso,
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marcando-o como o evento de
maior participação dos associados.
Participantes de
Outros Estados
O XIII Congresso não teve
apenas a participação de
cardiologistas locais. Colegas de
vários Estados, principalmente do
Nordeste, estiveram presentes,
apresentando temas livres e
participando das plenárias.

Sistema Interativo
Um dos destaques da
programação foi o sistema
interativo, utilizado pela segunda
vez em congressos da SBC-BA. A
possibilidade da platéia interagir
com os palestrantes estimulou a
participação dos congressistas e
permitiu a verificação do grau de
penetração das informações
transmitidas nas salas de aula.
Com o apoio da indústria
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s no XIII Congresso
o Estado da Bahia
nome dessa data em diante.
Estiveram presentes ao
Congresso, os Presidentes da SBC,
Dr. Gilson Feitosa, da Sociedade
Norte/Nordeste, Dr. Pedro
Albuquerque e o Presidente Eleito
da Interamerican Heart
Foundation, Dr. Sérgio Timerman.

farmacêutica, foram realizados
ainda 04 simpósios satélites,
todos com os auditórios lotados
(400 participantes cada).
Encontros
Paralelamente à programação
de cardiologia, ocorreram
encontros de enfermagem,
nutrição, educação física,
fisioterapia e psicologia, além do
simpósio multiprofissional.

Simpósio Comemorativo
Adriano Pondé
O XIII Congresso comemorou
os 100 anos de nascimento do
Prof. Adriano de Azevedo Pondé,
fundador da SBC e da Sociedade
de Cardiologia do Estado da
Bahia, tendo sido também seu
primeiro presidente. Como
marco, os prêmios aos melhores
temas livres passaram a ter o seu
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Exposição da Indústria
Mais uma vez a indústria
farmacêutica e de equipamentos
deu um show de profissionalismo,
construindo uma verdadeira
cidade no hall de exposições do
Fiesta, com mais de 30 estandes. A
opinião dos gerentes nacionais e
locais presentes ao Congresso foi
de que a Bahia está
definitivamente inserida no
calendário obrigatório dos
principais congressos nacionais.
Programação Social
Os happy-hours realizados foram
bastante disputados e animados. Na
Sexta-feira à tarde a confraternização
terminou após as 21h.
A festa de encerramento no Farol
da Barra (apesar da chuva), contou
com cerca de 400 convidados e
terminou após as 3:00h da manhã.
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Notícias dos Departamentos
DEPARTAMENTO DE ARRITMIAS:

I

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
EM CARDIOLOGIA HOMENAGEIA
EX-PRESIDENTES DA SBC-BA

O

DNC-BA realizou, nos dias 17,18 e
19 do corrente ano, o V Encontro
de Nutrição em Cardiologia abordando
temas relevantes da Nutrição em Cardiologia.
Em comemoração ao seu 1º ano de
oficialização junto a SBC-BA, o DNC prestou
uma justa homenagem ao Dr. Maurício Nunes,
presidente fundador deste departamento (11/
03/1997) e ao ex-presidente Dr. José Carlos
Brito, responsável maior pela legalização do
mesmo (19/05/2000).

niciamos a partir do mês de maio nova
gestão do Departamento de Arritmia.
Como presidente passado, o Dr. Joel Pinho
deu grande impulso na organização e
divulgação do Departamento, sendo
observado evolução da Arritmia e
Eletrofisiologia em nosso meio.
Esperamos dar continuidade ao
trabalho de aglutinação dos profissionais
interessados em Arritmia, proporcionando
a oportunidade de apresentar e discutir os
mais variados aspectos clínicos e
terapêuticos da especialidade.
Estaremos utilizando a internet para
divulgação dos eventos do Departamento,
assim como planejamos a participação
interativa da comunidade de cardiologia no
site da SBC-BA. Solicitamos também a
SBC-BA, a inclusão das Sessões do
Departamento de Arritmia para obtenção
de pontos para Revalidação do Título de
Especialista de Cardiologia.
Conforme cronograma, o Hospital Santa
Izabel foi responsável pela primeira Sessão
do Departamento de Arritmia, coordenada
pelo Dr. Joel Pinho, no dia 12 de julho de
2001, na ABM, às 20 h. As próximas Sessões
serão realizadas nos dias 13 de setembro e 8
de novembro de 2001.
Esperamos por você para
abrilhantar o evento com sua presença
e participação ativa.

Luiz Magalhães
Departamento de Arritmia

É oportuno ressaltar que a criação desta
diretoria foi baseada em sentimento de
amizade, conseguindo assim estabelecer em
bases sólidas o espirito de união dos seus
componentes, cultivando ideais comuns e
defendendo com entusiasmo os interesses
do nosso departamento. Foi assim que
idealizamos a legalização do mesmo e com o
apoio incondicional do Dr. José Carlos Brito,
foi possível alcança-la . Como mentor deste
processo, o DNC agradece o apoio de todos
os responsáveis por este feito. Gostaria de
recordar as colocações feitas pelo presidente
da SBC-BA, Dr. Mário Sérgio Bacellar: “é
importante ressaltar a importância desse
momento histórico para esse departamento
e todos os profissionais da área”. Para nós
esse foi um grande momento e nos
estimulou para continuarmos lutando pelos
nossos ideais. A realização das Sessões
Integradas de Nutrição em Cardiologia em
parceria com os serviços de nutrição de
unidades hospitalares de referência é mais
um desses ideais, sendo realizada a primeira
dessas sessões em 25/07/2001.
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Diva Rocha Lima
Presidente do DNC-BA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E FISIOTERAPIA

C

riada comissão para discussão de
um “Selo de qualidade” ou
“Certificado SBC/BA” para academias de
ginástica. A comissão sob a presidência
do Dr. Roberto Longoni, secretariado
pelo sócio Romulo Monteiro, conta com
a colaboração e participação dos
membros da diretoria do DEFFI José
Galdino S. da
Silva e
Francisco
Pitanga, além
de
representantes
do IBAMETRO
senhor Edson
Sales, do
Conselho
Regional de
Educação
Física

professor Carlos Pimentel, assim
como representantes de academias de
ginástica, como Julião Castelo Srta.
Marília Munford.
Já foram realizadas quatro
reuniões na sede da SOCEBA. Na
pauta, sugestões de critérios para
concessão do “Selo de qualidade” ou
“Certificado SBC/BA” para
academias de ginástica.
Na última reunião do DEFFI foi
decidido que bimensalmente
realizaremos “Sessões de
Atualização”. A primeira será uma
mesa redonda a realizar-se no final
do mês de agosto 2001.
Breve estaremos comunicando o
tema, local, data e hora.
Forte abraço

José Galdino
galdino@bahianet.com.br

DEPARTAMENTO DE
ENFERMAGEM

O

Departamento de Enfermagem do
Estado da Bahia ligado a SBCBA, represento pela Presidente Enf.
Ceres Morais e Vice Presidente Enf.
Heldenizia Chagas, junto às 3
gerações da Presidência da SBC
regional Bahia, Dr. Maurício Nunes
(1996/1998), Dr. Mário Sérgio Bacellar
(2000/2002), atual Presidente durante
o XIII Congresso de Cardiologia do
Estado da Bahia e XII Jornada de
Enfermagem em Cardiologia.
O referido departamento foi oficializado
no mandato do Dr. José Carlos Brito, que
não economizou esforços para concretizar
esta antiga aspiração da Enfermagem em
Cardiologia da Bahia, e este, continua
recebendo incentivo e apoio do atual
presidente o Dr. Mário Sérgio Bacellar.
A estes o nosso carinho e reconhecimento.
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Ceres Morais
Presidente da DECA

X Curso Nacional de Reciclagem em
Cardiologia será realizado em Salvador
O curso vale 20 pontos para revalidação do Título de Especialista.

S

alvador estará sediando
o X Curso Nacional de
Reciclagem em
Cardiologia, de 10 a 14 de
Setembro próximo. O objetivo
do curso é reciclar o
Cardiologista nas principais
áreas do conhecimento, desde
a fisiopatologia até o
tratamento complexo,
passando pelos conceitos
fundamentais e avançados em
métodos diagnósticos. O curso
visa ainda a preparação para o

MAIORES INFORMAÇÕES:
Sra. Virgínia (SBC-BA)
Tels. (71) 245-6320; 235-9016
Email: geral.sbc.ba@cardiol.br
PACOTES DE VIAGEM:
Tchan Tour – Viagens e Turismo
(71) 342-2999; Sra. Renara
Email: tchantour@tchan.com.br
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exame de Título de Especialista
da SBC e serve como
excelente fonte de créditos
no sistema de revalidação de
título de especialista da SBC
(20 pontos).
Para ministrar o curso, foram
cuidadosamente selecionados
profissionais altamente
qualificados em suas áreas de
atuação, garantindo assim
profundidade e abrangência.
Ao optar por realizar esse
curso na Bahia, a SBC-BA
visou facilitar a vida aos
cardiologistas da Bahia e do N/
NE que assim não precisarão
se deslocar para o sudeste.
O curso será realizado nas
dependências do Centro de
Convenções da Bahia
(Auditório Omolu), com carga
horária total de 40h, de 10 a 14
de Setembro.
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Eleições da SBC Nacional
Terminada a primeira fase da eleição para presidente futuro da SBC, chegamos ao momento de inaugurar
o sistema de votação pela internet, que irá revolucionar o processo eleitoral. À partir de agora, mesmo que
não for ao congresso nacional da SBC, poderá participar da eleição votando pela internet.
Os dois candidatos gentilmente enviaram as suas mensagens aos cardiologistas baianos,
conforme pode ser visto abaixo. Maiores detalhes de propostas e as chapas podem ser
obtidos no site www.cardiol.br/votacao/forumcand.asp
Aguarde informações sobre a data para a Segunda fase do processo eleitoral.

Felipe Simão
Queridos amigos da Bahia,

F

iquei muito feliz pela
oportunidade de dirigir
algumas breves palavras aos
colegas da Bahia, na sua grande parte,
pessoas da minha relação pessoal.
Há dois anos tive a alegria de
participar do Congresso Baiano de
Cardiologia, a convite do então
Presidente José Carlos Brito, ocasião em
que pude constatar a pujança da
Sociedade de Cardiologia da Bahia. Em
verdade, poucas Sociedades Estaduais
estão em um nível de organização tão
grande quanto a baiana. O elevado nível
do Congresso, quase todo ele feito por
palestrantes locais, bem como o número
expressivo de temas livres e a sua
qualidade científica me deram uma
demonstração clara e inequívoca de
como está amadurecida a Cardiologia
baiana. Naquela ocasião, durante 03 dias
pude interagir intensamente com vários
colegas de Salvador e do interior. Junto
com a experiência advinda dos contatos
de longa data em outras oportunidades,
hoje digo, com serenidade, que conheço
profundamente a realidade local.
O crescimento e o destaque nacional
da Cardiologia baiana se deveram,
fundamentalmente, à atuação dos
grandes cardiologistas que a Bahia deu
ao Brasil, começando pelo fundador da
então SOCEBA, o Prof. Adriano Pondé,
cujo centenário de nascimento ora se
comemora, passando por profissionais
altamente qualificados e lideranças
expressivas com atuações marcantes na
construção da SBC, dos seus
Departamentos e da sua Regional Bahia.
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O destaque mais recente foi a eleição do
atual Presidente Nacional, o Prof. Gilson
Feitosa que honra a Bahia e o Brasil com
uma gestão irreparável. Paralelamente,
Serviços de Cardiologia foram sendo
estruturados na capital e no interior e a
consolidação técnica e profissional já é
um fato consumado. Hoje, a Bahia
dispõe de todos os recursos para a
prática de uma Cardiologia de alto nível.
Creio que a consolidação a ser posta
em curso deva ser no campo científico e
no da defesa profissional. O Estado
dispõe de algumas ilhas de pesquisa, com
profissionais altamente qualificados, mas a
participação da produção científica baiana
no cenário nacional ainda é relativamente
pequena e precisa ser estimulada.
Paralelamente, os cardiologistas da Bahia
ainda não estão unidos da defesa dos seus
interesses profissionais, tornando-se
vítimas potenciais da ação nefasta das
empresas de saúde.
No que tange ao papel que me
proponho a desempenhar à frente da
Diretoria da SBC e à forma como a
SBC poderia ajudar a Bahia, dentro do
contexto acima, além das propostas
que fazem parte do meu Projeto
Nacional e que já foram objeto de um

comunicado anterior (defesa
profissional e melhoria da qualidade
assistencial, redefinição do projeto de
educação continuada, criação de uma
identidade cardiológica nacional,
ampliação da participação dos
departamentos e das regionais, criação
do plano de previdência programada)
vejo duas frentes principais de atuação
a serem implementadas:
1) Estímulo à pesquisa: Criação de
um núcleo nacional de pesquisa clínica,
epidemiologia e estatística.
Pretendemos facilitar o
desenvolvimento de pesquisa dentro e
fora do ambiente acadêmico, com a
disponibilização de um centro de apoio
à pesquisa, com profissionais
contratados para esse fim. Além de
auxiliar o cardiologista na elaboração do
seu projeto, também facilitará a
alocação de recursos de fontes
financiadoras externas e da própria
SBC para viabilizar pequenos projetos.
2) Estímulo à Defesa Profissional:
além da nossa ação nacional, localmente
apoiaremos a recém criada CoopecárdioBA, dando todo o suporte da SBC para
que a sua atuação seja ampla e venha a
reunir todos os cardiologistas do Estado.
Aproveitaremos essa estrutura para
auxiliar na criação de uma cooperativa
nacional de cardiologistas. Juntamente
com as entidades médicas,
desenvolveremos estratégias para garantir a
qualidade assistencial e a remuneração
adequada dos procedimentos cardiológicos.
Esperamos contar com o seu voto
eletrônico!
Antônio Felipe Simão (SC)
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ELEIÇÕES SBC

Luiz Carlos Bodanese
Meus prezados amigos,

D

irijo-me a vocês como
candidato à PresidenteFuturo da SBC, em meu
nome e de meus colegas, para pedir
seu apoio nesta nossa pleiteação e,
sobretudo, para que aproveite este
momento e reflita sobre a sua
atividade, sua sociedade e o
momento que vivemos.
É inegável o papel desempenhado
pela SBC no desenvolvimento da
cardiologia brasileira. Entretanto, as
doenças cardiovasculares constituem
hoje, no País, um problema tão grave
de saúde pública que exigem mais
empenho e estratégias diversificadas
para enfrentá-las, do que o já posto em
prática, e que é muito considerável e
digno dos maiores elogios.
Em nossa percepção, requer-se
agora a colocação do cardiologista no
centro das decisões e ações,
principalmente o clínico, que é o elo
mais forte desta cadeia. Torna-se,
então, necessário, adotar intervenção
mais efetiva e vigorosa no sentido de
cobrar do setor público e privado,
providências para a operacionalização
de um projeto de atenção ao problema
das doenças cardiovasculares no Brasil.
Também urge atribuir aos
cardiologistas, de uma maneira geral,

um papel mais destacado na solução
desses problemas. Se conseguirmos
isso, com seu apoio, do ponto de vista
prático, além de proporcionarmos
grande benefício social, ampliaremos o
mercado de trabalho de todos.
É nosso objetivo promover a
descentralização das ações da SBC
para que ela possa aproximar-se do
cardiologista e da comunidade, com
maior agilidade na detecção e
equacionamento dos problemas por
nós enfrentados a cada dia.
Nossa atuação será intensa para
mantê-lo sempre bem informado e
atualizado e, sobretudo, permitir uma
participação mais ativa de todos os
interessados nas atividades da SBC. Para
tanto, procuraremos aperfeiçoar a
divulgação de estudos clínicos relevantes
e de avanços em nossa especialidade
através de nosso site (www.cardiol.br) e
do Jornal da SBC, possibilitando ao
associado uma consulta rápida, prática e
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objetiva. Estaremos também atentos
para que todos os sócios da SBC
tenham a mesma oportunidade de
participar, apresentar e discutir seus
trabalhos nos nossos eventos científicos.
Nosso plano de ação foi discutido
amplamente pelos componentes da
chapa e em nossas andanças pelo País
e, acreditamos, reflete o momento
em que vivemos com mudanças
radicais e rápidas, muitas delas
impostas pelo sistema de saúde e
nem sempre favoráveis aos
cardiologistas e aos nossos pacientes.
Contamos com você nesta luta por
uma cardiologia digna, de qualidade,
com valorização do trabalho médico e
respeito pelos doentes.
Com o abraço afetuoso em
nome de todos,
Luiz Carlos Bodanese (RS)
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Cadastre-se no
SBC-BA News

Cooperativa

C

olegas cardiologistas
da Bahia, a nossa
cooperativa está em vias
de ser oficializada. Durante a
realização da Assembléia geral do
Congresso Bahiano, conseguimos
formar os membros da diretoria de
fundação (20 médicos) e estamos
marcando a nossa Assembléia a ser
realizada na sede da Sociedade
Brasileira de Cardiologia-Secção
Ba, situada à Av. Garibaldi, 1815
sala 08 térreo 1, Centro Médico e
Empresarial, para o dia 28 de
agosto do corrente, às 18:30h em
primeira convocação, às 19:10 em
Segunda convocação e às 20:30 em
última convocação com qualquer
número, para deliberar sobre os
seguintes assuntos.
1- Discussão e Aprovação dos
Estatutos
2- O que ocorrer

A

SBC-BA oferece um serviço de atualização via internet,
dirigido a todos os sócios que possuem e-mail e que estão
cadastrados no sistema. Dos 500 sócios, mais de 200 já estão
recebendo à cada 2 dias um resumo comentado dos principais artigos e
trabalhos publicados no mundo.
Além das vantagens de atualização, o SBC-BA News é o mais ágil
veículo de informação dos eventos e promoções da SBC-BA.
Se você ainda não faz parte dessa seleta lista, envie e-mail para
sbc.ba.news@cardiol.br solicitando a sua inclusão. O Serviço é gratuito
para os sócios em dia.
Se você não tem e-mail ou não acessa a Internet, entre em contato
com a nossa secretaria, pelo tel. (71) 245-6320, das 8 às 20h ou
preencha e envie o formulário abaixo pelo FAX (71) 245-7442. Nós
iremos encontrar uma forma de viabilizar o seu acesso à internet e ao
nosso sistema.
Fábio Vilas-Boas
Secretário Geral
fabiovboas@cardiol.br

Francisco F. Barreto Jr.

Nome:
Tel. de contato mais fácil:

Celular:

Possui computador?

[__] Sim; [__] Não;

Acessa a internet?

[__] Sim; [__] Não;

Possui email?
Qual:

[__] Sim; [__] Não;

Deseja receber o SBC-BA News: [__] Sim; [__] Não;
Gostaria que a SBC-BA promovesse um curso de informática visando habilitá-lo(a)
a acessar a Internet?
[__] Sim; [__] Não;
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