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Diretrizes da Aorta

Dear Dr. Coselli:

Let me express our deepest gratitude for your revision of
the first Guidelines for Surgical Treatment of Aortic Diseases,
from Brazilian Society of Cardiovascular Surgery. For all of us
it was an honnor to have had your appreciation and your
very consistent comments, which were incorporated in this
edition, as well as all the corrections recommended. Dr.
Domingo Braile, Editor-in-chief of Brazilian Journal of
Cardiovascular Surgery, the Associate Editors, and the
members of Editorial Board are very thankful for your
dedication to improve our publication, that intends to reflect
the modern pratice of cardiovascular surgery in our country.

With admiration and respect,

Luciano Cabral Albuquerque, MD
Porto Alegre, RS
Associate Editor of Brazilian Journal of

Cardiovascular Surgery

Dear Dr. Albuquerque:
 Thank you very much for your thoughtful note. It was

an honor and a pleasure to participate in providing input to
you for this project. I apologize again for the lateness of my
contribution and wish you much success with your
publication.

 With warmest personal regards,
 Joe Coselli

 Joseph S. Coselli, M.D.
Chief, Division of Cardiothoracic Surgery
Michael E. DeBakey Department of Surgery
Baylor College of Medicine

Chief, Adult Cardiac Surgery
The Texas Heart Institute

Chief, Adult Cardiac Surgery Section
Associate Chief, Cardiovascular Services St. Luke’s

Episcopal Hospital

50 anos de CEC

Seu Editorial “Jubileu de Ouro da CEC no Brasil...” deixou-
me emocionado. Não só pelo que representa para os brasileiros
e para todos nós latino-americanos. Fez-me recordar a estadia
que tivemos com meu Mestre Alfonso Albanese e o querido
Zerbini no Hospital das Clínicas em São Paulo, na década de
60. O Mestre Albanese trouxe a Buenos Aires a bomba de
CEC que o Prof. Felipozzi desenvolvia e com ela trabalhamos
muito tempo (Dr. Braile trabalhava no subsolo com as futuras
válvulas cardíacas, recorda-se?).

Felicitações pela edição na Internet, que está muito boa
e ilustrativa.

Receba um grande abraço e os melhores desejos de
saúde e felicidade. Seu trabalho é inestimável.

Muito obrigado,

Seu amigo

Adolfo Saadia
Buenos Aires, Argentina
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Endovascular

Caros colegas e amigos,
Com relação à área de atuação em Cirurgia Endovascular,

a Meryt fez uma consulta à AMB que respondeu que esta
área já é reconhecida e está sob a responsabilidade da
Sociedade Brasileira de Angiorradiologia e Sociedade
Brasileira de Angiologia de Cirurgia Vascular-resolução 1763/
05 do CFM (Resolução 1763-05.pdf), dizendo que não é
possível o reconhecimento desta área pela SBCCV.
Acho que não devemos nos conformar. Gostaria de ouvir a

opinião de vocês de como seria melhor se mobilizar e qual o
melhor caminho para tentar reverter este panorama para que
esta resolução seja alterada e a SBCCV incluída também
como responsável pela área de atuação em cirurgia
endovascular.

Um grande abraço,

Eduardo Saadi, Porto Alegre, RS

• No artigo Especial “50 anos de circulação extracorpórea
no Brasil: Hugo J. Felipozzi, o pioneiro da Circulação
Extracorpórea no Brasil”, publicada na edição passada (20.4),
o médico que aparece na foto da página V com o Dr. Felipozzi
e equipe é o Dr. Denton Cooley e não o Dr. Charles Hufnagel.

• No mesmo artigo, na página VII, a foto na coluna da
esquerda foi publicada duas vezes. Ao lado, a foto correta
que deveria ter sido publicada acima da legenda “Primeira
cirurgia cardíaca com uso de circulação extracorpórea
total, em 12 de novembro de 1956. No campo operatório,
os Drs. Hugo J Felipozzi (direita), Rubens G. Santos (1º
assistente) e Laio G. D’Oliveira (2º assistente)”

Errata
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