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Balanço indica conquistas e avanços

A

atual diretoria da SBC-BA encerra seu
mandato bianual com a certeza do
dever cumprido: investimento concentrado na educação continuada e fortalecimento das ações de defesa profissional. A
entidade participou ativamente do movimento
pela implementação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, em articulação com as principais entidades de classe. Também cumpriu seu calendário anual de eventos com uma programação que destacou-se pela qualidade científica e pela organização na sua infra-estrutura. Páginas 2 e 4.

Calendário científico
de 2006 é lançado
O Calendário de Eventos – 2006
da Sociedade Brasileira de
Cardiologia – Seção Bahia foi lançado, no dia 24 de novembro, em solenidade realizada no Hotel Pestana,
em São Paulo. O evento foi voltado para a comercialização
de cotas de patro-

cínio que possibilitam a viabilização
financeira das atividades de atualização científica. Veja a agenda dos principais eventos. Página 3

EM

DESTAQUE

■ Os cardiologistas baianos homenageiam o seu conterrâneo,
Dr. José Péricles Esteves, expresidente da SBC-BA, em sua
posse como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC) no biênio 2006 – 2007.
Página 5
■ Em seu segundo mandato à
frente da ABM, José Carlos Brito
fala sobre os novos avanços no
movimento da classe médica e
a importância da mobilização.
Página 4
■ Os diversos Departamentos fazem uma avaliação do seu
cronograma de atividades realizadas ao longo deste ano.
Páginas 6, 7 e 8

Mensagem da Presidência

Conquistas de uma gestão colegiada
Ao final do mandato de dois anos na gestão da
SBC-BA, manifestamos nossos sinceros agradecimentos a todos os colegas que prestigiaram os eventos da
entidade e colaboraram direta ou indiretamente para o
êxito das suas ações. É importante creditar o sucesso
das realizações empreendidas ao trabalho de equipe
desta Diretoria. Este colegiado de médicos não mediu
esforços em promover uma educação continuada da
melhor qualidade, assegurando a disseminação do conhecimento entre os cardiologistas do interior da Bahia.
Agradeço aos abnegados colegas que não se furtaram em dedicar horas e horas além do seu expediente, em busca de novas conquistas para a classe. Graças
a este trabalho de equipe, a SBC-BA teve uma participação atuante no histórico movimento pela dignidade
do trabalho médico e implantação da CHBPM.
A Sociedade de Cardiologia atuou de forma integrada com nossas principais entidades de classe, incluindo a ABM, o Cremeb e o Sindicato dos Médicos.
Esta articulação instaurou na Bahia um movimento reconhecido nacionalmente pela sua coesão e pelas conquistas advindas da negociação com as operadoras e
planos de saúde. É um marco histórico, através do qual
a Bahia mais uma vez reafirmou seu papel de destaque
na medicina.
A luta pela defesa profissional é algo que muito nos
honra. Difundimos não só junto aos colegas, mas junto à toda sociedade, a importância do valor do trabalho
médico. A mobilização é contínua e certamente ganha-

rá mais força com a disposição daqueles que nos sucederão e com o engajamento de todos nós.
Merece destaque, ainda, o empenho da nossa Diretoria em promover uma atualização científica do mais
alto nível. A agenda bianual de eventos científicos contou com a participação dos serviços de cardiologia de
vários hospitais e centros de referência da capital e interior do estado. O trabalho foi coroado com a realização do nosso último Congresso Norte Nordeste, considerado um dos melhores de todos os tempos.
O fortalecimento destas ações reflete a importância
da adesão dos cardiologistas nas atividades da SBCBA. É com este espírito de união que damos boasvindas aos colegas que estão nos sucedendo na Diretoria, conclamando o apoio dos colegas para construirmos uma entidade cada vez mais forte, em benefício de todos.

Diretoria/ano 2005 (esq.): Augusto Cesare, Ana M.
Ladeia, Ebenezer Publio, Gilson Godinho, Paulo Barbosa,
Mário Seixas, Isabel Guimarães, Augusto Almeida,
Marco André Sales e Luís Sérgio Alves-Silva
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Agenda

SBC-BA lança calendário de eventos científicos
A Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seção
Bahia lançou seu Calendário de Eventos – 2006,
no dia 24 de novembro, no Hotel Pestana de São
Paulo. O lançamento reuniu representantes da indústria farmacêutica e empresas que atuam na

área de saúde. O evento possibilitou a negociação
de cotas de patrocínio que garantem a viabilidade
financeira das atividades de educação continuada
para os cardiologistas baianos. Confira abaixo a
agenda de atividades para o próximo ano:

1ª DATA

EVENTO

02/03/06
06/03/06
08/03/06
24 e 25/03/06
27/03/06
03/04/06
7 e 8/04/06
12/04/06
27/04/06
04/05/06
08/05/06
10/05/06
24 a 27/05/06
05/06/06
14/06/06
26/06/06
29/06/06
03/07/06
06/07/06
12/07/06
27/07/06
31/07/06
04 e 05/08/06
07/08/06
09/08/06
25 e 26/08/06
30/08/06
04/09/06
13/09/06
14/09/06
25/09/06
28/09/05
02/10/06
11/10/06
19/20/21/10/06
27 e 28/10/06
06/11/06
08/11/06
09/11/06
10 e 11/11/06
24 E 25/11/06
27/11/06
30/11/06

SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRITMIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
I SIMPÓSIO SBC-BA: EPIDEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR NA BAHIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
XLIX SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRITMIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
XVIII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST. DA BAHIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA DA SBC-BA
L SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRITMIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
LI SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA DA SBC-BA
CURSO BÁSICO DE ARRITMIAS
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
XIV JORNADA DE CARDIOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA
LII SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRITMIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA DA SBC-BA
LIII SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ARRITMIAS
I JORNADA DE CARDIOLOGIA DE JUAZEIRO
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRITMIA DA SBC-BA
JORNADA INTEGRADA DOS NÚCLEOS SUL E SUDOESTE DA BAHIA
II SIMPÓSIO DA SBC-BA
SESSÃO DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA DA SBC-BA
LIV SESSÃO INTEGRADA DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
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CHBPM

Novos avanços do movimento médico
No mais recente embate
pelo cumprimento da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), cinco mil
médicos baianos deflagraram
uma paralisação no atendimento dos cerca de 110 mil
conveniados dos planos de
saúde Medial Saúde, Norclínica e Previna. Foram
mantidos os atendimentos de emergência e urgência. A manifestação surtiu efeito, com o aumento
do valor da consulta em alguns planos e reajuste
dos procedimentos. “Ficou estabelecido um
cronograma de discussão com a Comissão Estadual de Honorários Médicos para implantação da
CBHPM com redutor de 20%, em março de 2006”,
acrescenta Dr. José Carlos Brito. No acordo com a
Promédica também ficou definida a implantação
da CBHPM em março do próximo ano.
Em seu segundo mandato como presidente da
Associação Bahiana de Medicina, o cardiologista
José Carlos Brito ressalta que os acontecimentos
demonstram a importância da articulação das entidades de classe e a mobilização de todos os médicos. “Contabilizamos muitas vitórias desde o início
desta luta pelo reconhecimento do valor do nosso
trabalho. A classe médica nunca mais será a mesma após esta mobilização histórica que teve a Bahia
como exemplo de força e coesão”, argumenta.

Em sua avaliação, os
anos 90 representaram
uma década perdida, em
que os médicos amargaram
o congelamento dos seus
honorários. “Essa situação
foi fruto do imobilismo. As
empresas não abrem mão
de seus percentuais de lucro e querem contratar os serviços médicos por
valores aviltantes”, pondera Dr. Brito. Lançada em
2003, a CBHPM surgiu como um instrumento
norteador. “A lei 3466, que está em tramitação no
Congresso Nacional, determina que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incorpore
anualmente a CHBPM no rol de procedimentos”,
informa o presidente da ABM em relação às novas conquistas advindas da mobilização da classe médica.
Em relação aos avanços obtidos pela Comissão Estadual de Honorários Médicos, foi acordado com a Promédica da Classificação
Hierarquizada de Procedimentos para março de
2006. A Unimed Salvador está adotando a
codificação da CBHPM. O grupo Unidas também
está praticando os valores definidos pela Classificação. “Os resultados refletem a necessidade
do engajamento de todos os colegas, pois esta é
uma questão de dignidade profissional”, reafirma
o presidente da ABM.

Médicos de coração
“Eu adoro todas as coisas; e o meu coração é albergue aberto toda
a noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la,
sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo,
aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar
com isso a minha generosidade” ( Fernando Pessoa)
O coração é o centro de tudo, de onde se irradia a vida. É o órgão vital que simboliza a paixão,
o sentimento mais arrebatador. Deus nos concedeu a dádiva de cuidar do coração, zelando pelo
maior de todos os bens: a vida humana.
Os gestos humanitários para com aqueles que nos procuram é o que nos sintoniza com os
princípios da fraternidade cristã. Desejamos que o Natal seja um momento de celebração da
vida em comunhão e da alegria no encontro com o outro. Que a ética e a solidariedade estejam
cada vez mais acesas em nossos corações!
O espírito do Natal é de fraternidade e amor. Que estes valores estejam presentes a cada
instante das nossas vidas no decorrer do Ano Novo.

Diretoria da SBC-Ba (ano 2005)
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Posse

Cardiologistas saúdam presidente da SBC
A SBC-BA e os
colegas baianos
saúdam o seu conterrâneo, Dr. José
Péricles Esteves,
que toma posse
em dezembro no
cargo de presidente da Sociedade
Brasileira
de
Dr. José Péricles Esteves
Cardiologia (SBC)
no biênio 2006 – 2007. A SBC é a maior sociedade de cardiologia latino-americana e a
3ª do mundo, congregando cerca de 10 mil

sócios. Sua atuação é voltada para a educação continuada dos cardiologistas e para a
prevenção das doenças cardiovasculares com
a realização de campanhas destinadas ao
público leigo.
Que ele conduza com sua experiência os destinos da nossa entidade nacional, em busca do
crescente fortalecimento da cardiologia no país.
Dr Péricles já demonstrou sua competência na
presidência da SBC-BA, entre os anos de 2002
/ 2004. Atualmente, é coordenador da Unidade
Coronariana do Hospital Português e Professor
Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Investimentos na educação continuada
Em 2005, a SBC-BA deu prosseguimento ao seu programa de educação continuada com a realização
de diversos eventos voltados à atualização científica dos cardiologistas.
“Em linhas gerais nosso trabalho visou contemplar uma programação
temática que englobasse as principais áreas e temas de interesse, sempre trazendo à tona novos avanços técnicos e científicos”, afirma Dr. Mário de Seixas Rocha, diretor científico da SBC-BA.
Dr. Mário Seixas afirma que em cada atividade
a comissão científica designada buscou identificar os assuntos que dominam a prática clínica e
cirúrgica na atualidade. “O mais importante é pro-

porcionar ao médico um acervo de
informações que possam ser associadas ao seu trabalho, em busca
de uma assistência cada vez mais
qualificada”, diz.
Em sua opinião, a Bahia pratica
hoje uma cardiologia de ponta. O estado é um dos que detém na região
maior volume de procedimentos nesta especialidade, o que demonstra o nível de preparo dos cardiologistas baianos. “O desafio é ampliar cada vez mais o acesso aos eventos científicos, especialmente aos colegas nos municípios
mais distantes, além de garantir o nível de excelência, com a participação de especialistas conceituados”, ressalta.

Homenagem a Heonir Rocha
A SBC-BA manifesta seu pesar pelo falecimento do exreitor da UFBA, Heonir Rocha. Eleito membro honorário da
Alpha Omega Alpha Honor Medical Society, sociedade que
congrega pessoas que se distinguem por contribuições à
medicina, Heonir foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Nefrologia, por ele presidida entre 1966 e 1968.
Na UFBA, foi professor, chefe do Departamento de Medicina, pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa e diretor da Faculdade de Medicina. Em sua gestão
como reitor, incrementou o fomento à pesquisa e investimentos em pós-graduação.
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Departamentos

Nutrição colabora para a saúde
O Departamento de
Nutrição promoveu este
ano diversas ações voltadas à prevenção de
doenças cardiovasculares junto à população.
Também houve ênfase
em atividades de atualização, incluindo a realização de seis sessões
científicas. O Departamento atuou na Feira précongresso, na estação de trem da Calçada, em
Salvador, onde fez avaliação de peso corporal,
orientação alimentar, mini-palestras sobre fatores de risco cardiovascular e importância da alimentação saudável, além de distribuição de material informativo. Na ocasião, foi realizado o IX
Simpósio de Nutrição em Cardiologia.
Em comemoração ao dia Nacional de Prevenção e Combate da Hipertensão Arterial, o Depar-

tamento ministrou palestra sobre este tema para
o Grupo Fonte de Vida, no SESC da Rua Chile, e
para os usuários do Centro de Saúde de Itacaranha,
no subúrbio Ferroviário. “Além da palestra, orientamos quanto à importância e como deve ser feita a
leitura de rótulo dos condimentos e alimentos industrializados, avaliamos o peso corporal e aferimos a pressão arterial dos participantes, além da
distribuição de material informativo”, relata a presidente do Departamento, Neide de Jesus.
Entre outras ações, o Departamento participou
das comemorações do Dia do Nutricionista, no
Hospital Santo Antônio. Merece destaque, ainda,
a participação em pesquisa científica direcionada
à identificação de fatores de risco cardiovascular
em trabalhadores do Pólo Petroquímico de
Camaçari e Educação Alimentar, em comemoração ao dia Mundial da Alimentação, no período de
17 a 21 de outubro.

Curso inclui teoria e prática da Ergometria
Criado há dois anos, o Depar tamento de
Ergometria contabilizou em 2005 uma boa freqüência em suas sessões científicas, realizadas a
cada dois meses. Os ergometristas e
cardiologistas clínicos tiveram a oportunidade de
aprofundar seus conhecimentos nesta área. A
par ticipação nas sessões vale pontos para a
revalidação do título de especialista.
Há novidades planejadas para 2006. “Estamos
organizando um curso voltado para o ensino da
par te teórica e prática, coordenado por Dr.
Raimundo Espanha”, comunica o presidente do

Departamento de Ergometria, Dr. Mozart Cardoso. Ele adianta que o curso está programado para
o mês de abril.
Entre outras realizações impor tantes, Dr.
Mozart ressalta o trabalho promovido pelo Departamento com o objetivo de discutir questões
que atendem aos interesses da classe, incluindo
temas ligados à defesa profissional. “Convidamos aos colegas que ainda não fazem parte do
Departamento que se associem, o que fortalecerá ainda mais a nossa especialidade”, afirma
Dr. Mozart.

Eventos abordam a assistência cardiológica
Durante o ano de 2005, o Departamento
de Enfermagem em Cardiologia (DECBA) par ticipou, efetivamente, do XXV Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, XVII
Congresso de Cardiologia do Estado da
Bahia XVII e Congresso Norte Nordeste de
Cirurgia Cardiovascular. Promoveu, ainda,
eventos científicos com o apoio da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e instituições hospitalares da cidade de Salvador,
além de ter dado apoio a um curso de
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eletrocardiograma para enfermeiros, ministrado em outro estado.
“As atividades do Depar tamento deverão
ser retomadas no primeiro bimestre de
2006, com uma agenda recheada de programações científicas, objetivando não só a
atualização profissional, mas, também, agregar novos colegas que tenham interesse em
estudar cardiologia e queiram fazer par te
deste departamento”, afirma a presidente do
DEC-BA, Karina Ribeiro.

Balanço

SBC/Funcor atua na
promoção da saúde
Ações educativas e preventivas foram realizadas este ano pelo
FUNCOR na Bahia com o objetivo de promover a saúde do coração junto
à comunidade. Diretora representante do FUNCOR, Dra. Ana Marice Ladeia afirma que o êxito deste trabalho foi resultado do planejamento e da
colaboração conjunta dos Departamentos e apoio da Diretoria da SBCBahia. Ela observa que este tipo de ação visa promover uma
conscientização sobre fatores de risco e as medidas para o seu controle, em busca de uma vida mais saudável.
Em paralelo às atividades dos Congressos Norte Nordeste e estadual
de Cardiologia, o FUNCOR realizou junto à população um trabalho de avaliação dos fatores de risco e orientação voltada à prevenção das doenças
cardiovasculares. O evento atingiu um público estimado em 400 pessoas,
no dia 6 de junho, na estação de trem do bairro da Calçada, em Salvador.
Com apoio do Departamento de Nutrição (DNC-BA) foi feita a avaliação nutricional gratuita e divulgação de esclarecimentos sobre a importância da alimentação, com ênfase nos fatores de risco cardiovascular.
Por sua vez, o Departamento de Enfermagem atuou na identificação e orientação aos hipertensos,
enquanto o Departamento de Educação alertou sobre a importância da prática de exercício físico para
o controle do colesterol. Esta ação multiprofissional contou, ainda, com a colaboração voluntária de
alunos de Medicina da Universidade Federal da Bahia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.
Além das ações voltadas à população, o FUNCOR mais uma vez associou-se à SBC-BA na realização de atividades científicas. Foram dois simpósios realizados este ano, um deles contemplando os
profissionais que atuam em Feira de Santana e região e o segundo sediado em Salvador.

Educação física é aliada na prevenção e
tratamento de doenças cardiovasculares
O Departamento de Educação Física em Cardiologia
(DEFIC) realizou diversas atividades impor tantes este
ano. Entre as realizações
destaca-se o simpósio realizado junto ao Congresso
Norte-Nordeste de Cardiologia. “O Simpósio é um fórum importante para se discutir aspectos do exercício
físico na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares”, enfatiza
o presidente do DEFIC, Valter Abrantes.
O dirigente do DEFIC ressalta, ainda, as ações
realizadas junto à comunidade, a exemplo da atividade pré-congresso realizada na estação de trem
da Calçada, em Salvador, onde foi possível levar

orientações e recomendações
de como e porque realizar exercícios físicos regularmente. Na
ocasião, participaram aproximadamente 70 estudantes de
Educação Física.
A parceria com a Faculdade Unime permitiu formar a segunda turma do curso de especialização de condicionamento físico aplicado à
Cardiologia. “Esta iniciativa
contribui para que mais professores de Educação
Física atuem em programas de prevenção
cardiológica primária e secundária”, complementa
Abrantes. Até o final de 2005, está prevista mais
uma sessão de atualização promovida pelo departamento.
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Raio de ação

Jornadas promovem integração regional
A VIII Jornada de Cardiologia Sul/
Sudoeste, realizada nos dias
4 e 5 de novembro, na
Casa do Médico, em Vitória
da Conquista,
foi um sucesso, com a parEvento reúne cardiologistas
ticipação de
da região de Feira de Santana
quase
100
médicos da região. O mesmo êxito também consagrou a realização da XIII Jornada de Cardiologia
de Feira de Santana, que reuniu número expressivo de participantes, nos dias 26 e 27 de agosto, no Feira Palace Hotel.

Nas duas Jornadas regionais os cardiologistas
tiveram a oportunidade de atualizar seus conhecimentos sobre diversos temas ligados à prática clínica e cirúrgica. “Os dois eventos propiciaram o reencontro entre colegas e uma maior interação entre os
cardiologistas da capital e do interior do estado”, ressalta Dr. Paulo Barbosa, presidente da SBC-BA.
Na avaliação da presidente da Regional Feira
de Santana, Dra. Graça Melo, “a programação
envolveu temas interessantes e de valor
prático”. O presidente da
jornada Sul/Sudoeste,
Dr. Adail P. Almeida
também destacou a
qualidade do evento, “com
nível técnico-científico e
ético que atendeu aos
reclames da prática
cardiológica moderna”.

Comunicação a serviço da integração
A atual gestão da SBC utilizou a comunicação para democratizar o acesso à informação
e for talecer a integração regional. O
relançamento do jornal da SBC-BA foi uma das
iniciativas destinadas a difundir notícias para
os cardiologistas. Vale destacar, ainda, a iniciativa pioneira de utilização da
videoconferência para transmissão de eventos científicos. Este recurso foi introduzido pela
entidade na XXXIX Sessão de Atualização em
Cardiologia do Hospital Santa Izabel, no dia 29
de julho.

A videoconferência foi temporariamente
inviabilizada devido ao seu custo. Com esta
ferramenta, a SBC-BA pretende buscar outros
canais que permitam intensificar o diálogo com
os médicos associados nos confins do estado.
Esta estratégia foi definida pelos integrantes da
atual diretoria com o intuito de atingir um número
maior de colegas no interior. Na visão da equipe
que vem gerenciando a SBC desde 2004, é
prioridade estabelecer uma relação mais
interativa com os colegas, em busca de uma
gestão cada vez mais participativa.

Departamento de Ecocardiografia
organiza Simpósio para 2006
O ano de 2005 foi marcado por uma maratona
de atividades no Departamento de Ecocardiografia,
incluindo a aprovação do seu estatuto, eleição e
realização de reuniões mensais. Nestes encontros os médicos têm a oportunidade de aprofundar
questões ligadas à sua atuação e discutir casos
clínicos. “Temos contabilizado um número crescente de participantes”, relata o presidente do
Departamento, Dr. Edmundo Câmara.
Ele anuncia para 2006 a realização do
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Simpósio de Ecocardiografia, com um enfoque
atual e diversificado. “Estamos trabalhando com
a perspectiva de realizar estudos multicêntricos
em nosso estado, o que vai colaborar para o
desenvolvimento da pesquisa”, informa.
Dr. Edmundo Câmara acrescenta, ainda, o compromisso do Departamento de promover o debate
em torno de demandas essenciais, entre elas a
defesa profissional, a busca da acreditação e o fortalecimento nas negociações com as operadoras.

