
ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E CARDIOLOGIA 
PEDIÁTRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – 2018 – 01 de novembro de 2018. 
 
Dra. Andressa Mussi Soares (ES), presidente do DCC/CP, deu início à assembleia apresentando os 
seguintes slides: 
 

1- Mostrou a diretoria formada por Dra. Cristiane Nunes Martins - MG, Dra. Catarina Vasconcelos 
Cavalcante – PE e Dra. Marcia Ferreira Alves Barberato (PR). 

2- Mostrou o número de sócios totais – 808, sendo 140 adimplentes, 469 inadimplentes 469 e 
199 remidos. Em 2018, recebemos 10 novas filiações. 

3- Explicou a demora no envio de convites para o congresso devido esta alta inadimplência. 

4- Falou sobre a importância da adimplência, necessidade de ser sócio da SBC ou SBP (uma das 
sociedades mães). Isto é estatutário. 

5- Houve perdão das anuidades até 2014, no valor de R$ 324.000,06 (perdão de 1.290 sócios). 

 
Agradeceu a todos as ex-presidentes presentes na Assembleia (Dra. Sandra Mattos, Dra. Ieda Jatene, 
Dra. Estela Horowitz, Dra. Isabel Guimaraes e Dra. Maria Angélica Binotto. 
 
FEITOS DO ANO: 
 

1. Programa de educação continuada no site: Dr. Rogério Andalaft – SP. 

2. Dra. Isabela Bach (SC), iniciará aulas de dislipidemia em dezembro (necessidade de ser 
adimplente no site). 

3. Audiência pública em Brasília, com representantes do MS, Dra. Ieda Jatene, Dr. Marcelo 
Jatene, Dr. Mauricio Jaramillo e Dra. Andressa Mussi Soares. 

4. Parecer favorável ao parecer da Conitec, para fechamento percutâneo da CIA. 

5. Notícias do DCC/CC no Jornal Brasileiro de Cardiologia, com artigos. 

6. Campanha Pulsa Brasil. 

7. Apoio da reunião da nomenclatura da Dra. Vera Aiello, em julho, que aconteceu em Manaus, 
com a Dra. Catarina Vasconcelos Cavalcante como representante do departamento. 

8. Facebook criado, com a Dra. Cristiane Martins como responsável, com mais de 350 seguidores. 

9. WhatsApp reuniu cardiopediatras do Brasil todo. 

10. Pesquisa de recadastramento do perfil do cardiologista, no aplicativo do congresso. 

11. Atualização de diretrizes: Febre Reumática, Hipertensão Pulmonar, Prevenção Cardiovascular 
na Infância e Adolescência. 

12. Aquisição do espaço no congresso da SBC em Brasília, para o departamento. 

13. Dra. Ieda nos convidou para um espaço no congresso da SOCESP. 

14. Participação no Vitória Down. 
 
 
 
 
 
 



 
O QUE VOTAR? 
 

 Conselho/comissão de ex-presidentes. 

 Curso de reciclagem presencial, alternado com congresso do DCC/CP, feito em SP no ano de 
2017, realizado as vésperas da prova de título. 

 Local do congresso em 2022. 

 Formação grupo de estudos (Oncocardio, com Dra. Maria Verônica e Congênito Adultos, com 
Dr. Fernando Amaral). Critérios para formação do grupo: proposta feita justificando interesse 
da formação do grupo e por que de sua formação, com assinatura de 50 sócios adimplentes; 
aprovado pela assembleia e depois em reunião do DCC/CP e SBC). 

 Comissão permanente da prova de título (este ano foram 69 inscritos e compareceram 63). 
Comissão deste ano formado pela Dra. Ana Paula Damiano (SP), Dra. Patricia Guedes(BA), 
Adriana Bressolin -PR, Dra. Andressa Mussi (ES) e Dra. Estela Horowitz – RS. 

 
VOTAÇÃO DO LOCAL DO CONGRESSO DE 2022: 
 
Dra. Isabela Back (SC), mostrou a candidatura de Florianópolis 2022 como sede do congresso DCC/CP. 
Local: Costão do Santinho 
Comissão maior englobando o Sul do país 
Passou filme de Florianópolis  
 
Dra. Ieda Jatene (SP), falou sobre o fato de o resort não poder receber congressos pois, devido as 
normas legislativas atuais, resorts não podem mais receber congressos médicos. 
 
Dra. Isabela falou sobre reforma e capacidade para 4000 pessoas.  
 
Dra. Cláudia Castro (SP), falou sobre o congresso ser no Centro, devido a facilidade de acesso. Gasta-
se muito tempo para acesso até o Costão.  
 
Dra Catarina Vasconcelos (PE), também falou de ser melhor no Centro.  
 
Dra. Estela Horowitz (RS), falou sobre levantamento de custo, necessidade de translado até o Costão. 
 
Dra. Andressa Mussi (ES), colocou em votação – ganhou por votação: congresso 2022 em Florianópolis. 
 
PROVA DE TÍTULO DURANTE O ENCONTRO INTERNACIONAL DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA E FETAL DE 
PORTO ALEGRE EM NOV 2019: 
 
Dra. Estela Horowitz (RS), falou sobre o curso de reciclagem e a próxima prova. O Congresso da SBC 
será em Porto Alegre, de 14 a 16 de setembro de 2019. Informou que o próximo congresso do Encontro 
Internacional de Cardiologia Fetal e Pediátrica será realizado no feriado de 15 de novembro de 2019 e 
sugeriu de pensarmos em realizar a prova após o evento, colocando o curso de reciclagem no próprio 
evento ou no instituto de cardiologia em POA. Mostrou imagens de Gramado, hotéis próximos, ônibus 
direto do aeroporto até Gramado e hotel com sala com capacidade para 800 pessoas. Mencionou ainda 
que foi votado no congresso em Porto Alegre para que a prova voltasse para o congresso da SBC. 
 
Dra. Ieda Jatene (SP), falou sobre vincular a prova ao evento do RS. 
 
Dra. Isabel Guimarães (BA), falou sobre a dificuldade de vincular a prova sempre em POA. 
Votação para que a prova vá para Gramado ano que vem (novembro de 2019). 



 
COMISSÃO PERMANENTE PARA A PROVA DE TÍTULO: 
 
Dra. Estela Horowitz (RS), falou da dificuldade na renovação da comissão da prova, da importância da 
comissão permanente devido à dificuldade. A comissão funcionaria em paralelo ao DCC/CP, não 
havendo necessidade de renovar tudo a cada dois anos. 
 
Dra. Angélica Binotto (SP) falou para serem colocadas mais pessoas, para facilitar o trabalho. 
 
Dra. Estela Horowitz (RS), concordou sobre o número de membros e sobre as reuniões serem 
realizadas por internet, sem necessidade de reuniões presenciais. Falou também sobre a experiência 
do DIC com computadores individuais. 
 
Votação de acordo. 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
Dra. Andressa Mussi (ES), voltou a apresentação de slides com contas.  
 
O que entrou: 

 Congresso de BH - R$ 115.540,00 

 Provas até então R$ 112.946,00 

 Este ano a prova R$ 37.794,40 

 Anuidade R$ 37.950,00 
 
Gastos: 

 Apoio do curso da Dra. Vera Aiello R$ 25.557,00 

 Prova de título R$  

 Despesas do congresso de Maceio 
 
Nova diretoria do próximo evento 2020/2021: 

Presidente: Dra. Klebia Castelo Branco(PE) 

Diretor Administrativo: Dr. Luis Henrique Nicoloso (RS) 

Diretor de Comunicação: Dra. Maria Veronica C Santos -SP 

Diretor Científico: Dr. Ivan Romero -AL 
 
COMISSÃO DOS EX-PRESIDENTES: 
 
Votação para comissão dos ex-presidentes para apoio e orientação. 
 
Dra. Ieda Jatene (SP) falou da experiência sobre o comitê de ex-presidentes da SOCESP. 
 
Dr. Paulo Zielinski (RS) falou sobre conselho deliberativo ou consultivo. 
 
Dr. Jorge Afiune (DF) falou da importância da semântica. 
 
CONSELHO DE EX-PRESIDENTES CONSULTIVO aceito 
 



Dr Ivan Romero (AL), falou sobre o número de ex-presidentes no conselho 
 
Votação da comissão permanente de prova. 
 
Importante fazer uma normativa da comissão para como renová-la. 
 
As normativas serão votadas no próximo congresso. 
 
Aceito por unanimidade a criação da Comissão permanente. 
 
As normativas serão votadas no próximo congresso. 
 
Dr. Ivan Romero (AL) falou sobre o congresso de Maceió: 

 Optado por hotel por ser mais barato. 

 814 inscritos (superior a estimativa). 

 Participação do Childrens em paralelo, com 3 palestrantes, passagens e lanche box. 

 Simpósio do DIC patrocinou 1 palestrante e R$ 3.000,00 de ajuda de custo. 

 Participante da genética em cardiologia. 

 Clínica local na roda de conversa. 

 SBHCI roda de conversa. 

 HP roda de conversa. 

 Contas provisórias com lucro de R$ 100 000,00. 

 Festa por adesão de R$100,00. 

 Agradeceu à Comissão, em especial à Dra. Isabel Guimarães (BA) 

 

Nos cursos: 

 149 na atualização. 

 87 em morfologia. 

 38 em assistência circulatória. 

 450 trabalhos científicos. 
 
 
Dra. Andressa Mussi (ES) falou sobre as inovações do App do congresso. 
 
Próximo congresso em Brasília, em 2020. 
 
Dr. Jorge Afiune (DF) falou sobre o congresso de Brasília de 2020. Apresentou sua preocupação em 
relação a data, pois gostaria de antecipar para outubro (próximo ao feriado de 12 de outubro - seria 
sexta, sábado e domingo para as pessoas voltarem no feriado na segunda feira), devido a muita chuva 
em novembro. Além disso, informou que gostaria de colocar atividade física na programação do 
Congresso. Lembrou que a malha aérea de Brasília é muito boa, com voos diretos para todas as capitais 
e ressaltou que Brasília é uma cidade mais cara, por isso, frisou a importância de tentar um cronograma 
antecipado. Falou em trazer os grandes centros para participar, além dos patrocínios, a experiência de 
cada Instituição 
 



Dra. Ieda Jatene (SP) falou sobre trazer simpósios satélites dos grandes hospitais na hora do almoço 
 
Dr. Ivan Romero (AL) falou que houve o Simpósio do Sepaco. Que isto poder acabar competindo com 
as rodas de conversa. Espaços foram vendidos, vendidos também propaganda de material nas pastas. 
Falou sobre a dificuldade com SBC em relação a pagamentos e enviar notas apenas em 3 dias do mês. 
Falou que SBC está num momento difícil, devido à grande fiscalização. 
 
Dra. Estela Horowitz (RS), falou sobre as datas fixas para pagamento, que dificulta bastante. Falou da 
importância de encontrar uma empresa o quanto antes para a realização do Congresso de 2020. Falou 
q o presidente do congresso tem que contratar sua própria empresa e conseguir o mailing dos sócios. 
 
Dr. Ivan Romero (AL) falou sobre os e-mails da Cardiol que não são usados. Importância de atualizar o 
e-mail na SBC. 
 
Dr. Paulo Zielinski (RS) falou do nome do Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica e Cirurgia 
Cardíaca Pediátricas (com S no final) ou Cardiologia e Cirurgia Cardíaca Pediátrica. 
Será revisto com prof. pela Dra. Estela. 
 
Dr. Sandra Mattos (PB) sobre direcionar os e-mails para o seu e-mail privado, isto é possível se fazer 
no próprio site da SBC. 
 
VOTAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO: 

 Cardiologia Clínica no adulto  

 Prevenções Cardiovasculares no Adolescente 

 Cardio-oncologia 
3 grupos formados na assembleia 

 
Dra. Ieda Jatene (SP) colocou SP como candidata a sede do congresso de 2024 
 
RG DO CORAÇÃO: 
 
Dra. Paula (SP) falou do projeto do INCOR juntamente com a casa de apoio das crianças cardiopatas, o 
RG do coração. Este RG contém: 

 Nome 

 Data nascimento 

 Cardiopatia 

 Nome da mãe/ telefone 

 Número SUS 

 Hospital onde acompanha 

 Procedimento realizado/ observação 

 Assinatura do responsável técnico 

 Lançada em set /2018 
 
O RG do coração tem o intuito de identificar e facilitar o atendimento de urgência e emergência, 
consultas ambulatoriais, autonomia, informações precisas, melhorar formas de acesso e consultas com 
outras especialidades. Desta forma, fornecendo maior autonomia aos pacientes e familiares. Funciona 
como um cadastro único do cardiopata. Cada carteira impressa é um paciente cadastrado. Responsável 
técnico preenche e paciente assina p garantir a veracidade das informações. 
Agora está funcionando da seguinte forma: fase 1, todos os internos da CVC saem com a carteirinha 
impressa, na segunda fase, a carteirinha será impressa na alta do paciente, desta forma, cadastrando 
este paciente em um sistema único. A fase posterior, seria o cadastro dos pacientes ambulatoriais. 
 



O próximo passo seria projeto junto ao PPSUS, para conseguir verba p criar um programa, para o 
cardiopediatra possa inserir o seu paciente com informações precisas. 
Tem que haver um termo para que o paciente permite que a informação contida na carteirinha seja 
divulgada 
 
Dra. Sandra Mattos (PB) falou que na Paraíba tem uma carteira mais simples. Sugeriu um banco de 
dados nacional, com a padronização com a nova classificação das doenças descrita pela Dra. Vera 
Aiello, no simpósio de nomenclatura. 
Dra. Sandra Mattos ofereceu ajuda para unir dados que já possui e aprendizado adquirido em todos 
estes anos de trabalho 
 
Dra. Andressa agradeceu a todos 
 
Passada a lista de presença: 
 
1- Andressa Mussi Soares 
2- Catarina Vasconcelos 
3- Cristiane Martins 
4- Marcia F A Barberato 
5- Maria Angélica Binotto 
6- Ieda B Jatene 
7- Sandra Mattos 
8- Cristiane Binotto 
9- Isabela Back 
10- Luis Henrique Nicoloso 
11-  
12- Isabel Guimaraes 
13- Andrea Petracci 
14- Luciane Thomaz 
15- Adriana Bressolin 
16- Ana Paula Damiano 
17- Jorge Afiune 
18- Gustavo Foronda 
19- Klebia Castelo Branco 
20- Maria Virginia Machado 
21- Geodete Santos Batista 
22- Estela Horowitz 
23- Fernando Amaral 
24- Patricia Maria Pessoa de Mello 
25- Maria Veronica C Santos 
26- Ivan Romero 
 


