São Paulo, 15 de dezembro de 2015.
Prezados Colegas,
Mais um ano celeremente vai chegando ao seu fim. Dois mil e quinze foi mais um ano de grandes
realizações para todos nós que trabalhamos em prol da cardiologia veterinária nacional. Começamos
nossos trabalhos em janeiro, com um colóquio cardiológico sobre um tema inovador: “Edema pulmonar
x ventilação”. Em maio, o II CBCVet foi um evento ímpar, pelo qual recebemos diversas manifestações
de aprazimento. Novembro foi o mês das emergências veterinárias: o Brasil, por meio da BVECCS, teve a
honra de sediar o 8º Congresso Latino-Americano de Emergências Veterinárias. A SBCV, graças a mais
uma parceria com uma entidade de classe, obteve a oportunidade de ofertar uma sala, em que
pudessem ser debatidos os temas ligados às emergências cardiovasculares.
Desde o início de nossos trabalhos, em 2010, organizamos e/ou participamos de noventa e quatro
eventos científicos em 11 diferentes Estados da federação e Distrito Federal. Mas, sentindo a
necessidade de nos adequarmos ao presente e futuro do ensino, reativamos “A Noite do Traçado” com
uma grande novidade. Cem associados poderão se inscrever para assistir on-line a discussão dos
traçados eletrocardiográficos selecionados pelo moderador e 1º Diretor de Regional Luís Felipe Dos
Santos e debatidos pelos colegas Luis Filipi, Patrícia Chamas e Flávia Mazzo.
Para 2016, nossa diretoria científica programou quatro cursos internacionais. O primeiro será em São
Paulo-SP, nos dias 30 de abril e 1º de maio. O tema escolhido diz respeito ás cardiomiopatias em cães.
Os palestrantes internacionais convidados e confirmados são: Dr. Gerhard Wess da Universidade de
Munich-Alemanha e o Dr. Joshua Stern da Universidade de Davis-EUA. Em 7 de setembro, na cidade de
Curitiba, teremos o simpósio sobre “Nutrição no Paciente Cardiopata”. O palestrante internacional para
este evento ainda será confirmado. A capital paulista receberá em 12 e 13 de novembro, um simpósio
sobre um tema que desperta atenção de todos que trabalham com na clínica de pequenos animais.
Larry Cowgill (Davis- San Diego-EUA), Jonathan Elliot (Royal College-Inglaterra) e Syndey Moise (CornellEUA) irão debater sobre a Síndrome Cardiorrenal. Aproveitando o ensejo da Dra. Moise no Brasil,
organizaremos em 14 de novembro o Simpósio Pan-Americano sobre Arritmias Cardíacas.
A regional do Rio de Janeiro está com uma nova diretoria. A colega Alessandra Ribeiro Lucena é a nova
Presidente, Lara Lages da Silveira Queiroz, a diretora científica e Eliza Prates Camolezi é a diretora
secretária. Elas assumem a regional carioca com o objetivo de expandir nossos cursos por todo o Estado
Fluminense. A programação científica já está pronta e, em breve, todos terão conhecimento.
Agradecemos a presteza de Alexandre Bendas, Bruno Ricardo Soares Alberigi e Jonimar Pereira Paiva
que, desde de 2011, estiverem a frente da Regional-RJ.
Enfim, o departamento de grandes animais iniciará suas atividades. Três colegas do Rio de Janeiro
aceitaram o desafio de ajudar a SBCV a galgar novos horizontes. Rodrigo Pereira Brum é o diretorexecutivo, Fabrícia Souza Azevedo da Silva, a diretora científica e Laura Wolff a diretora secretária.
Ao finalizar, desejo a todos um feliz natal e um próspero ano novo.
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