DEPARTAMENTO DE IMAGEM CARDIOVASCULAR DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO 9º
CONGRESSO DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM CARDIOVASCULAR
(DIC) DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC), OCORRIDO
NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, EM SÃO PAULO-SP.

Data: 12 de abril de 2019
Hora do início: 17:30h

Hora do término: 19:00h

PARTICIPANTES:
Dr. Marcelo Luiz Campos Vieira - Diretor Presidente
Dr. José Maria Del Castillo - Diretor Vice-Presidente Ecocardiografia
Dra. Simone Cristina Soares Brandão - Diretora Vice-Presidente
Cardiologia Nuclear
Dr. Mohamed Hassan Saleh - Diretor Vice-Presidente Ecografia Vascular
Dr. Roberto Caldeira Cury - Diretor Vice-Presidente de Ressonância
Magnética
Dr. Juliano Lara Fernandes - Diretor Vice-Presidente de Tomografia
Computadorizada
Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida - Diretor Administrativo
Dr. Marcos Valério Coimbra de Rezende - Diretor Financeiro
Dr. José Luiz Barros Pena – Presidente do Conselho Deliberativo
Dr. Rodrigo Bellio Mattos Barretto – Membro do Conselho Deliberativo
Dr. Wagner Pires de Oliveira Junior – Coordenador da Comissão de
Honorários e Defesa dos Profissionais
Dr. Marcelo Miglioranza – Membro da Comissão Inter-societária
Dr. Sílvio Henrique Barberato – Membro do Conselho Deliberativo
Dra. Adenalva Lima de Souza Beck – Coordenadora da Comissão de
Habilitação
Dra. Ana Clara Tude Rodrigues - Coordenadora da Comissão Científica

Dra. Ana Cristina de Almeida Camarozano - Coordenadora da Comissão
Científica
Dr. Edgar Bezerra de Lira Filho – Membro da Comissão de Ensino e
Acreditação.
Dr. Carlos Eduardo Rochitte - Diretor Presidente eleito Gestão 2020-2021
Dr. Marco Antônio Aguiar – Sócio do DIC
Dr. Fernando Morceff - Sócio do DIC
Dra. Sandra - Sócia do DIC (Brasília - DF)
Dr. Orcar Osella - Sócio do DIC
Dr. Marcelo Dantas Tavares de Melo - Sócio do DIC
Dr. José Luiz - Sócio do DIC (Passo Fundo – RS)

Dr. Marcelo Campos Vieira fez uma breve abertura, agradecendo a presença
de todos e elogiando o curso pré-congresso sobre Ressonância Magnética
Cardíaca.
Dr. Marcos Valério expos os resultados financeiros do ano em curso,
mostrando as receitas, advindas dos cursos, anuidade e do congresso, assim
como as despesas gerais do DIC. Mostrou também uma tabela com o número
de sócios por estado da federação.
Dr. Marco Antônio Aguiar, de Recife/PE, mostrou-se surpreso com o pequeno
número de sócios do DIC em Pernambuco. Sugeriu uma ação local com os
inadimplentes do DIC naquele estado.
Dr. José Luiz B Pena falou sobre a fundação do Conselho dos Ex-Presidentes
do DIC, como sendo uma excelente iniciativa em prol do DIC. Anunciou que o
início dos trabalhos para a escrita do livro do DIC, cujos Editores serão o
próprio Dr. José Luiz Barros Pena e o Dr. Marcelo Luiz Campos Vieira. Este
livro representará o DIC e será referência para a prova do DIC.
Dr. José Luiz B Pena continuou afirmando que coletou várias assinaturas de
apoio à fundação do GRUPO DE ESTUDOS EM CARDIOPATIAS RARAS
(G.E.C.R.). Informou que a Dra. Sandra, de Brasília, está coordenando a
fundação do G.E.D.R. e propôs que o DIC fosse o protagonista desta forçatarefa, que poderá beneficiar pacientes carentes no Brasil, portadores de
doenças, incluindo Doença de Fabry. Dr. Fernando Morceff, do Rio de Janeiro,
questionou por que D. de Fabry. Dra. Sandra respondeu que o custo do
tratamento desta entidade é muito alto. Dr. Pena propôs a votação para a
criação do GRUPO DE ESTUDOS EM CARDIOPATIAS RARAS (G.E.C.R.).
Os sócios do DIC aprovaram a criação do GRUPO DE ESTUDOS EM
CARDIOPATIAS RARAS (G.E.C.R.) por aclamação.

Dr. Wagner Pires de Oliveira Junior falou sobre a criação de representações
estaduais da Comissão de honorários e defesa dos profissionais. Estas
representações já foram criadas em 14 estados e estão em fase de criação em
8 estados. Falou também do trabalho para a aprovação do ECO 3D e do
STRAIN na ANS. O DIC contratou uma empresa para ajudar no trabalho de
validação de cada um dos métodos.
A Sra. Mariana, representando a empresa contratada (MAPES) informou que a
MAPES criou dois dossiês de valor que têm o domínio clínico e o domínio
econômico. Um dossiê foi para o STRIAN e o outro para o ECO 3D. Foi
realizado um estudo de custo/efetividade que mostrou o benefício do ECO 3D
contra o ECO 2D. Realizado também uma análise de impacto orçamentário que
também foi favorável ao ECO 3D. O mesmo ocorreu com o STRAIN quando
comparado à Fração de Ejeção do ventrículo esquerdo.
Dr. Wagner Pires de Oliveira Junior propôs fazer um trabalho semelhante com
o eco-estresse e concluiu fazendo uma homenagem ao Dr. Marcelo Vieira pela
atenção à valorização profissional do ecocardiografista. Enalteceu a
participação de vários colegas nos trabalhos junto à ANS
Dr. Orcar Osella propôs divulgar no ECOSIAC o resultado do trabalho junto à
ANS.
Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida falou sobre o Programa de Research
Fellowship do DIC/SBC em Universidades nos EUA e comunicou o resultado
da seleção de dois sócios contemplados: RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
(Edital DIC/SBC - No 02/2018): "O Departamento de Imagem Cardiovascular
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DIC/SBC), através da sua Diretoria
Executiva, no uso das suas atribuições, torna pública o resultado da seleção de
candidatos para o Programa de Fellowship do DIC/SBC, seguindo as normas
do Edital DIC/SBC - No 02/2018. Foram selecionados para as vagas deste
Edital os sócios: DRA. CRISTIANE DE CARVALHO SINGULANE e DR.
THIAGO QUINAGLIA ARAUJO COSTA SILVA. Ambos os selecionados
terão apoio administrativo e financeiro do DIC para realizar estágios de
aperfeiçoamento em imagem cardiovascular em instituições médicas NorteAmericanas pelo período de 12 meses.
Dr. Marcelo Dantas Tavares de Melo, da Paraíba, falou sobre o Consenso de
Especialistas sobre o uso da Multimodalidade de Imagem na Cardioncologia.
Est documento tem a chancela do DIC e está sob a coordenação do próprio Dr.
André Luiz Cerqueira de Almeida, além do próprio Dr. Marcelo Tavares, Dr.
Marcelo Paiva e Dra Maria Verônica Santos.
Dr. Marcelo Miglioranza perguntou sobre a Diretriz de Indicações de
Ecocardiograma do DIC.
Dr. Sílvio Barberato respondeu que a mesma será publicada em breve.
Dr. Fernando Morceff propôs dar o título de habilitação em ecocardiografia para
os colegas que fazem o método há muitos anos, mas ainda não têm o título.

Dra. Adenalva Lima de Souza Beck informou que este tópico estará sob análise
na reunião da AMB.
Dr. José Luiz, de Passo Fundo - RS, questionou a necessidade de ter dois
anos de curso para poder se habilitar a fazer a prova do DIC.
Dra. Adenalva disse que depois de análise detalhada, concluiu-se que muitos
serviços já utilizam 02 anos de curso para formação dos seus alunos. Esta
análise gerou uma Matriz de Competência que foi apresentada à AMB. O MEC
ainda não publicou o documento no site.
Dr. Marcelo Vieira comentou sobre a importância da Comissão de Habilitação e
de como é o modelo da prova de habilitação em ecocardiografia. A Comissão
de Habilitação é constituída por 03 consultores seniores, sendo que este ano
começou a transição com a incorporação de mais 03 membros jovens.
Dr. José Aldo informou que o MEC autorizou a realização de exames de
carótidas para avaliação de risco cardiovascular.
Dr. Rodrigo Barreto enalteceu a necessidade de se manter uma memória na
Comissão de Habilitação, daí a necessidade de realizar a transição.
Dr. Sílvio Barberato falou sobre os Simpósios Intinerantes que o DIC vem
realizando com o intuito de fazer uma educação continuada em várias cidades
do Brasil. O DIC custeia as passagens e hospedagens de um ou dois sócios. O
grupo local assume os outros gastos. Sócios do DIC não paga inscrição.
Realizados nove simpósios em 2018: Marília, Goiânia, Teresina, Porto Alegre,
Curitiba, João Pessoa, Belo Horizonte, Maceió e Vitória. 2019: Petrolina, Rio de
Janeiro, Manaus, Salvador, São Paulo, Aracajú e outro durante o congresso NNE de cardiologia.
Dr. Marcelo Vieira falou que os seminários na web estão sendo gravados, já
tendo nove concluídos.
Dr. José Maria Del Castillo disse apoiar as ações do DIC. Propôs incentivar
medidas para aumentar o número de sócios no DIC jovem convidando
componentes deste para participar do Congresso DIC.
Dr. Marcelo Vieira falou que haverá um Simpósio DIC jovem em São Paulo no
2º semestre de 2019.
Dra. Ana Clara Tude Rodrigues falou sobre o Projeto de Normais, onde estarão
presentes mais de 30 grupos do Brasil com pelo menos cinco grupos em acda
região do País. Haverá apoio de uma enfermeira. Falou também do Projeto
ressincronização com cerca de 10 grupos no Brasil.
Dra. Ana Cristina de Almeida Camarozano solicitou que o DIC fizesse uma
reserva financeira para pagar os compromissos assumidos pelos dois estudos
supra-citados.
Dra. Sandra (Brasília) disse que gostaria de participar dos dois estudos.
Dr. Edgar Bezerra de Lira Filho informou do trabalho para se desenvolver um
documento de acreditação dos serviços. Foi contratada uma empresa

certificadora (IQG). Manual aprovado pela assembleia 2018. Chancela da SBC
em 2018. Escolhidos dois centros para o projeto-piloto: Universidade de
Uberlândia (MG) e Hospital de Messejana (CE). Implementação dos pilotos até
o final do ano. Liberação da acreditação para os outros centros após finalizar
os dois pilotos. Fará também acreditação dos centros de ensino.
Dr. Mohamed Hassan Saleh fez o webnar de carótidas. Participoude dois
simpósios satélites. Irá ao Colégio Brasileiro de Radiologia pleitear um membro
do DIC na prova do CBR.
Dra. Simone Cristina Soares Brandão comunicou estar trabalhando nos
simpósios deo DIC e no congresso N-NEde cardiologia. A MN está no
consenso de especialistas do DIC. Auxílio à Dra. Viviane Hotta na revista do
DIC. Coordenando o 1º curso online de Medicina Nuclear.
Dr. Juliano Lara Fernandes informaou a continuidade das aulas pelo Dr. Tiago
Senra. Em 2019: 07 novas aulas. Total: 29 aulas desde 10/2018.
Implementação do curso de RMC/TCC neste congresso. Tem 03 outros
programados: Curitiba, Cong N/NE e SP. Todos sem custos para o DIC. O
curso no 9o congresso do DIC teve 160 inscritos. Receita: R$19.300,00 para o
DIC. Certificação Internacional estabelecida. Trouxo 05 palestrantes
internacionais, sendo 02 parcialmente financiados. Os outros não teve custos
para o DIC. Programando a defesa profissional junto à ANS para o Escore de
Cálcio. Trabalhando para melhorar a integração Latino-americana e aumentar o
número de sócios do DIC.
Dr. Carlos Eduardo Rochitte, presidente eleito do DIC, Gestão 2020-2021, falou
das reuniões que vêm sendo realizadas visando a nova gestão para o qual foi
eleito. Objetivo: Consolidar a Imagem CV no DIC. Tem a proposta de que os
vice-presidentes de cada grupo sejam eleitos por uma lista tríplice em cada
grupo. O presidente escolheria quem seria o VP dentro desta lista tríplice.
Nada mais a ser tratado o Dr. Marcelo Luiz Campos Vieira encerrou a
Assembleia às 19:00h deste dia 12 de abril de 2019.

_____________________________
Dr. Marcelo Luiz Campos Vieira
Diretor Presidente

_______________________________
Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida
Diretor Administrativo

