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Mensagem do Presidente
Adib Jatene:

A cardiologia brasileira tem perdido, nos últimos tempos, figuras de destaques, como Marcos Aurélio Dias da Silva, 
Pinto Ribeiro, do Rio Grande do Sul, e agora perdemos o acreano-mineiro-paulista-brasileiro Adib Domingos Jatene.  
Dr. Adib foi condecorado no nosso Estado com o merecido título de Doutor Honoris Causa da UFPI. Ele que, além de ajudar 
na formação de cirurgiões hoje trabalhando no nosso estado, também foi responsável por realizar cirurgia com sucesso em 
inúmeros piauienses. Dr. Franklin de Castro Lima, ainda jovem, foi operado por Jatene, ainda no Hospital das Clínicas da 
USP. Sendo colocada Mamária esquerda DA, e depois de muitos anos, ao repetir o cateterismo, a mamária estava pérvia e 
Dr. Adib não se conteve e gritou em alto e bom tom! Eu não falei que ia dar certo! Quando do recebimnento da comenda 
no Salão Nobre da nossa Universidade, Dr. Adib ficou emocionado ao receber um abraço do seu primeiro paciente que 
havia recebido a mamária. Dr. Franklin faleceu anos depois vítima de AVC(H) devido ao uso de Clopidogrel acometido de 
AVC(I). A Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia se associa à toda cardiologia nacional e da América do Sul (Dr. Adib 
formou grande número de cirurgiões e cardiologistas clínicos que atuam na América do Sul), desejando aos seus familiares, 
amigos e companheiros do Dante e Hcor os sinceros votos de pêsames e que Deus seja um Juiz compassivo e acolha nos céus 
José Itamar Abreu Costa (Presidente da SNNC)

PS: Na mensagem do Presidente do número anterior dessa RNNC, cometi o lapso de não registrar adequadamente o 
nome do Dr. Roberto Pereira, valoroso colega pernambucano, que foi decisivo para o bom encaminhamento da programação 
científica do último Congresso Nortenordeste de Cardiologia, realizado em Recife-PE.
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