
 

Assembleia 2019- POA 

 

Dra Andressa Mussi Soares -ES, presidente do DCC/CP, deu inicio a assembleia, agradecendo a presença de todos e 

apresentando slides: 

 

1- mostrando a diretoria atual: Dra Cristiane Nunes Martins - MG, Dra Catarina Vasconcelos Cavalcante - PE, Dra 

Marcia Ferreira Alves Barberato - PR. 

 

2- Total de sócios ativos 608 e sócios adimplentes 157 e inadimplência 451 (número total de adimplentes aumentou 

um pouco com o perdão da dívida). Falou das parcerias, incrementar site, não aumentar a anuidade mas mesmo 

assim, o número de sócios adimplentes continua muito baixo. O mesmo esta ocorrendo em outros departamentos, o 

que foi discutido na reunião do CONC. A SBC está discutindo sobre diminuir anuidade de quem é sócio de vários 

departamentos, mas ainda não saiu nada oficial 

 

3- Agenda de 2019: 

      a)Educação continuada no site com aulas de arritmias com Dr Rogério Andalaft,; Classificação das CIVs com Dra 

Vera Aiello; Hipertensão com Dra Denilda Pachon.  

      - Dra Isabela Back iniciará aulas de Dislipidemias 

 

      b) Simpósios com parcerias em diferentes locais e internacionais 

 

      c) Dia de conscientização da CC em âmbito nacional, com adesão de varias serviços, 25 centros realizaram 

eventos comemorativos 

 

4- Resultado da pesquisa feita no aplicativo no Congresso de Maceio. Apenas 129 respostas: (807 inscritos no 

Congresso) 

       a) concentração dos cardiologistas pediátricos no Sudeste 

       b) 57 % com residência e 46 % de especialização 

       c) área atuação na cardiopatia congênita, poucos na prevenção, adultos e arritmias 

        d) formando mais colegas recentemente 

 

5- Criamos grupos de estudo: onco cardio, GUCH, Prevenção mas ainda aguarda passar em assembléia amanha p 

aprovação da SBC para efetivar os coordenadores (Dra Veronica Santos, Dr Fernando Amaral e Dra Isabela Back) 

 

6- Tivemos a oportunidade de participar do SBC vai a escola no fórum da SOCESP e em 24/9 encontro em 

Tremembé (Cerimônia oficial do dia D do coração), onde estarão envolvidos 210 escolas e 63.000 estudantes. Idéia 

de expandir isto para outros estados.  

 

7- Link educativo do Hosp Cincinatti- no site (disponíveis aulas, guidelines e chats) 

Fizeram um convite para  que gravássemos aula para colocar no site. Esta oportunidade foi mediada com a ajuda da 

Dra Vera Aiello e Dra Larissa 

Aulas podem ser gravadas em português mas, preferencialmente em inglês  

 

8- Disponibilidade das aulas do Curso de Cardiologia e Terapia Intensiva cardíaca neonatal e pediátrica - RJ(sem 

custo) e XVII jornada de Cardiopatia Congênita e Cardiologia Pediátrica de Ribeirão Preto (custo de R$4000,00) no 

site 

 

9- Cobrar da Telemed p disponibilizar aulas do congresso de Maceio p colocar no site 

Dra Estela Horowitz falou que o conversou com a Telemed, mas que realmente está muito difícil 

Dr Ivan Romero falou que esta cobrando 

 

10- Entrosamento com a TI (Tais - SBC) para colocar as notícias  no site 

 

11- O boleto esta no site - será informado como news 

Importante informar aos sócios, para colocar o email que utilizam no site , direcionando o cardiol para o seu email 

 

Dra Cristiane Martins informou que estamos com 465 seguidores no facebook. Será feito chamada sobre a anuidade 

 

Dra Estela Horowitz falou que seria interessante sobre abono dos inadimplantes. Dra Andressa falou sobre o perdão 

dado o ano passado, dos 3 últimas anuidades 

 

Dra Cristiane Martins falou que é injusto novo perdão para os que pagam corretamente 

 

Dra Andressa explicou sobre os sócios remidos. Talvez ocorra mudança na assembleia de amanha, com abolição de 

todas as anuidades mas perda dos benefícios dos anos anteriores (não somaria para os 30 anos de sócio remido) 

 



Dr Ivan falou que nossa inadimplência é muito grande (70%) e a da SBC é de 30% 

 

Dra Estela Horowitz sugeriu valor especial para residentes (mas os que já são filiados à SBC e SBP) 

Dr Ivan Romero falou que SBC tem valor para residentes 

Pensar em talvez fazer DCP jovem 

 

Dra Andressa falou sobre as contas: 

1- Pagas a diagramacão das diretrizes de Cardiologia fetal 

2- Mesa de Arritmia do Congresso SBC de POA 

3- Curso de reciclagem em Gramado 13/11/2019 

4- Prova ja está com 49 inscritos e o curso de Reciclagem com 

100 inscritos 

 

IMPORTANTE A VOTACAO: para a creditarão dos Centros de Formação de Cardiologia Pediátrica 

Finalizamos o documento com as normais exigidas para a creditação e criamos Comissão para verificação dos 

centros, formada por: 

Dra Isabel Guimarães BA 

Dra Angelica Binotto SP 

Dra Estela Horowitz RS 

Presidente da gestão Dra Andressa no ano de 2019 e Dra Klebia (gestão 2020/2021) 

 

Fechamento das contas do congresso de Maceio 

Saldo positivo de 121.670,79 

 

Dra Andressa falou que Dr Jorge Afiune precisa fechar a data do congresso. Colocou que Dr Jorge está preocupado 

com o alto preço do Centro de Convenções 

 

Contas da gestão:  

Congresso Maceio: saldo positivo R$ 121.670,79 

Diretrizes de Cardiologia Fetal: custo de  R$ 6000,00 

Gravação curso Ribeirão Preto: custo R$ 4000,00 

Prova: custo R$ 20.000,00 

Curso Arritmia no Congresso SBC- POA 2019 

Curso Reciclagem Gramado 

 

Homenagens póstumas ao Dr Antonio Carlos de Camargo Carvalho; Dr Roberto de S. Thiago Pereira; Dr Mario 

Osvaldo Vrandecic 

 

Apresentação da próxima gestão 

Dra Klebia Castelo Branco - presidente 

Dr Ivan Romero Rivera- diretor científico 

Dra Maria Veronica Câmara dos Santos- diretor comunicação 

Dr Luiz Henrique Nicoloso - diretor administrativo 

 

Na Assembleia do ano passado, criamos a Comissão de ex presidentes- foi instituído em reunião on line, tentar não 

repetir presidente do congresso. 

 

Próximos congressos: Brasilia, SP e Florianópolis 

 

Dra Estela Horowitz falou sobre o dia F (sugestão do Dr Paulo Zielinski)- terceiro sábado de maio será instituído o 

dia F nacional e as coordenações seriam de cada serviço 

Dra Estela sugeriu a criação de logo único do departamento, para ser usado por todos os Centros 

 

Cirurgiao Giu Bernovski ofereceu uma aérea para um simpósio do DCP, no congresso Mundial de Washington 

Isto será passado para a próxima gestão 

 

Dra Estela falou com Dr Rani, cirurgião de Clevland (ACC) que estaria interessado em fazer um simpósio no 

Congresso do DCP/CC em Brasilia. Ele é representante do Am College para o Brasil 

Dra Estela vai mandar email para Dr Jorge e Dra Klebia 

 

Dr Ivan falou sobre o simpósio do SIAC no Congresso de Brasilia 

Eles pagam tudo e trazem lanche para a hora do almoço 

Dra Estela falou que no Congresso Europeu de CC, são feitos inúmeros Simpósios e os palestrantes são aproveitados 

na grade do congresso 

 

Dra Andressa falou que é muito Importante fechar a data para o congresso de Brasilia e Comissões. Importante para 

conseguir patrocínios 



 

Dra Estela falou que seria interessante solicitar uma secretaria do departamento para ir para Gramado.  

 

Dr Ivan falou sobre o whatsapp. Grupo foi criado para os sócios do DCP/Cc, não poderia ter os não sócios, mas todos 

presentes acharam que não seria viável mudar o grupo neste momento 

Dra Andressa falou que o grupo de WhatsApp foi muito agregador 

 

Dra Isabela Back falou sobre as datas do FUNCOR (HAS, tabagismo…). Fazer matérias para divulgação em escolas 

Importante criar datas para cada tema 

 

Dr Ivan falou da SIAC tem um representante de cada pais. EUA participam pouco. Grupo de cardiopatia da mulher 

teve um visibilidade grande 

Eles estão tentando iniciar uma campanha na criança, criando um logo na SIAC para que seja feita uma campanha 

mundial.  

Uma segunda fase seria de prevenção cardiovascular no Brasil junto com a SIAC 

 

Dra Isabela falou em fazer esforços nacionais- fumo, HAS, dislipidemia, obesidade e sedentarismo. Sugeriu criar um 

“FUNCORZINHO”. Montar independente da SIAC 

 

Dra Catarina falou que SBC deixou de patrocinar estes dias, instituídos pelo FUNCOR, ficando a critério de cada 

regional 

 

Dra Isabel parabenizou a diretoria atual, em especial a Dra Andressa que muito fez e conseguiu unir o grupo 

 

Dra Andressa agradeceu a todos da diretoria e a Dra Isabel em especial 

 

Dr Ivan parabenizou a todos e a Dra Isabel pela ajuda no congresso de Maceio 

 

Dra Andressa encerrou a Assembleia do DCC/CP 2019. 

 

 

Lista de presentes na Assembleia: 

1- Marcia F A Barberato- PR 

2- Isabela Carlos BAck- SC 

3- Catarina V Cavalcante- PE 

4- Ivan Romero Rivera - AL 

5- Cristiane Nunes Martins - MG 

6- Andressa Mussi Soares - ES 

7- Estela Suzana Horowitz - RS 

8- Isabel Guimarães- BA 

9- Andrea M Petracco  

 


