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ATA ASSEMBLÉIA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENçAS
CEREBROVASCUTARES/ DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE DOENçAS
CEREBROVASCUTARES DA ACADEMIA BRASITEIM DE NEUROLOGIA

Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e doze (06.0B.zarz), na cidade de
Goiânia, durante o congresso Brasileiro de Neurologia, reuniram-se em
Assembléia Geral, os associados da soctEDADE BRASIIEIM DE DOENçAS
CEREBROVASCULARES. Assumiu a presidência dos trabaìhos o Dr fAMARY
OTIVEIRA FILHO, convidando a participar da coordenação dos trabaìhos o Dr
Gabriel Rodriguez de Freitas e a secretariar os trabalhos a Dra. SHEILA
MARTINS, que aceitaram o encargo.'

A seguir procedeu-se a eleição da nova diretoria da sociedade, tendo sido eleitos,
por unanimidade, os seguintes associados: Presidente: SHEITA CRISTINA
OURIQUES MARTINS, RG 3047523943, cPF 640.890.370-34, vice presidenre:
NORBERTo LUlz CABRAL, RG 2/R1.138.901, cPF 457014669-49, Tesoureiro:
OCTÁVIO PONTES NETO, Secretária: GISELE SAMPAIO. 0s diretores assumem
seus cargos a partir de t4 de outubro de 2072, imediatamente após o World
Stroke Congress e cumprirão um mandato até 2014, permanecendo em seus
cargos até que os seus sucessores sejam eleitos em Assembléia em agosto de
20t4.

A seguir Dr. famary expôs as principais conquistas da atual Diretoria: elaboração
e publicação das Diretrizes de tratamento do AVC isquêmico [no prelo) e
hemorrágico [já publicadal , realização do Dia do AVC anualmente e conquista da
medaìha de Ouro (em20t2) e Prata fem 2011) peÌa World Stroke Organization,
estímulo à criação de novas Unidades de AVC (J,7 no país) e Fellowships de
Neurologia Vascular, publicação da Portaria do Ministério da Saúde da Linha de
Cuidado de AVC e lançamento do Curso Nacional de Capacitação no AVC,
lançamento do Portal da Sociedade (www.sbdcv.org.br), e execução do
congresso Mundial de AVC no Brasil (world stroke congress, Brasília).

A seguir Dr. famary menciona que o próximo Congresso Brasileiro de Doenças
Cerebrovasculares será realizado em Fortaleza e está com a sua organização bem
adiantada por Dr. foão José Carvalho,

A seguir Dr. Cabral sugere que na próxima Diretoria seja criado um curso de
verão de AVC, para estimular novos residentes a ingressar na área de Neurologia
Vascular, o que foi aceito por todos.

A seguir Dr' famary convocou candidaturas para o Congresso BrasiÌeiro de
Doenças cerebrovasculares de 2016. Romeu valle Sant'Anna lançou a
candidatura de Belo Horizonte e seu nome como Presidente do Congrerro, o qu.
foi aceito por todos. Foi decidido em assembleia que o Presidente do Congresso
Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares tem poderes para abrir uma .oni" .orn
o nome da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, para fim
exclusivo de gerenciar os recursos específicos do Congresso, devendo o saldo
final do congresso ser transferido para a conta geral da Sociedade uma vez
finalizado o congresso. Portanto, tanto Dr. foão fosé CarvaÌho quanto Dr. Romeu
Valle Sant'Anna ficam autorizados a efetivar essa abertura de conta corrente em
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agência bancária, o que foi aprovado por todos.

A seguir Dra Sheiìa sugeriu que as atividades do Dia do AVC fossem
descentralizadas esse ano, com apoio logístico da Sociedade mas com execução
ÌocaÌ, nas datas entre 26 e 29 de outubro de 2012, o que foi aprovado por todos.
Sheila falou sobre o lançamento do símbolo do AVC no Congresso Mundial,
representando a América Latina. Dr. Erli Evaristo enfatizou a importância de
artistas e jogadores de futebol usarem o símbolo.

Dr, Victor Massena sugeriu eÌeger representantes regionais. A contra-proposta
que foi aceita por todos foi reativar as comissões de trabalho. Outra sugestão foi
otimizar o pagamento pelo portal, incÌuindo boleto. Também foi sugerido por Dr.
Erli Evaristo criar um link para portaria e para Diretrizes.

Dr, Cabral sugeriu ter stand no Congresso Mundial. Dra. Sheila citou que o custo
é elevado [em torno de US$Z2milJ. A contra-proposta que foi aceita foi tentar
usar o stand do Ministério da Saúde, que divulgará o curso de AVC, para esse fim.

Dr, Gabriel sugeriu o trabalho de aumentar o número de sócios, porque a
assinatura das revistas tem custo reduzido quando realizado coletivamente.

Dr. Victor Massena sugeriu um link para o portal da SBDCV na Academia
Brasileira de Neurologia, o que foi aceito por todos.

DECLARAçÃOA

Declaramos que a presente ata, emitida em três vias de igual teor, é cópia fiel da
ata transcrita no livro próprio.

Goiânia, 06 de agosto de 2012.
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