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Mensagem do Presidente

Aos associados do Departamento de Imagem Cardiovascular 
(DIC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC),

Queridos amigos, saudações fortes.
Inicio esta correspondência a vocês de forma semelhante 

à correspondência do início de nossa gestão, em 2018. 
Desta vez, porém, tenho a intenção de expressar meus mais 
que sinceros agradecimentos a todos os associados do DIC 
e, sobretudo, a todos os integrantes da Diretoria do biênio 
2018/2019, com quem tive a honra e a satisfação de dividir 
ideias, planos, projetos e realizações neste período de 2 anos. 
Esta Diretoria realizou um trabalho maiúsculo, incessante, 
coletivo e com o sentido da união, do agrupamento e da 
homogeneização deste Departamento múltiplo e fascinante, 
em que observamos as realidades distintas que tangem nosso 
país continental e o fazem realmente admirável, no sentido 
da diversidade de realidades e de rotinas diárias. A intenção 
maior da Diretoria foi a divulgação do conhecimento nas cinco 
regiões do país, promovendo a aproximação do sócio em 
relação ao núcleo diretor e a ida do núcleo diretor aos estados 
diferentes da Federação. Esta Diretoria é constituída por 
grandes líderes que, certamente, serão os futuros presidentes 
e diretores do nosso Departamento e, seguramente, trarão 
novas realizações muito significativas nos anos próximos. 
Procuramos realizar gestão de base nuclear, coletiva, com 
decisões compartilhadas e em colegiado. Aproveitamos 
também para relatar as atividades realidades nesta gestão: 

1. Implantamos o conselho de ex-presidentes, tendo 
como primeiro presidente o Professor Jorge Assef, de 
São Paulo. Atualmente, o presidente é o Professor 
Arnaldo Rabischoffsky, do Rio de Janeiro. Sua finalidade é 
determinar a estratégia macroestrutural do departamento 
e auxiliar a Diretoria em qualquer situação necessária. O 
aconselhamento dos ex-presidentes foi capital para o bom 
desenvolvimento da gestão.
2. Até o final de dezembro de 2019, realizaremos 19 
simpósios regionais, sob a magistral coordenação do 
Professor Sílvio Henrique Barberato, de Curitiba. Foram 
realizados simpósios em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), 
Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Manaus 
(AM), Ribeirão Preto (SP), Teresina (PI), São Paulo (SP), 
Uberlândia (MG), Petrolina (PE), João Pessoa (PA) e Recife 
(PE). Serão realizados também em Cuiabá (MT) e Tocantins. 
O primeiro simpósio foi realizado em Goiânia, em 2018, 
sob a coordenação da querida Professora Daniella Rassi. 
Foi também realizado pela primeira vez o Simpósio do 
DIC Jovem em agosto de 2019, na véspera da prova de 

Habilitação em Ecocardiografia, em São Paulo, com grande 
número de assistentes.
3. Realizamos 13 webinars (aulas transmitidas on-line) 
gravadas no Brasil, com previsão de transmissão de 
mais duas até dezembro de 2019 (sendo a última aula 
especial, com três aulas conjugadas de cardiopediatria a 
respeito de tradução da diretriz da American Society of 
Echocardiography − ASE). Agradecemos muito à Professora 
Cláudia G. Monaco, de São Paulo, pelo grande trabalho 
na coordenação da atividade.
4. Demos seguimento a transmissão do curso on-line de 
reciclagem em ecocardigrafia. Agradecemos à Professora 
Ana Clara T. Rodrigues, pela coordenação do curso.
5. Foi realizado, pela primeira vez, curso on-line sobre 
ultrassonografia vascular, dando corpo à magnífica ideia do 
Professor Mohamed Hassan Saleh, de São Paulo, Diretor 
Vice-Presidente de Ecografia Vascular, e de seu grupo, com 
destaque para a participação do Professor José Aldo Ribeiro 
Teodoro; a todos agradecemos muitíssimo.
6. Foi feito, pela primeira vez, um curso on-line sobre 
medicina nuclear, ideia maiúscula e realização da Professora 
Simone Cristina Soares Brandão, de Pernambuco, Diretora 
Vice-Presidente de Cardiologia Nuclear, e de seu grupo, 
com destaque para a participação do Professor Gabriel Leo 
Blacher Grossman. Agradecemos muitíssimo a todo o grupo.
7. Foi realizado, pela primeira vez, curso em níveis 
diversos sobre tomografia computadorizada e ressonância 
magnética nuclear, durante nosso congresso em São 
Paulo, em 2019. Este curso teve a coordenação do 
Professor Roberto Caldeira Cury, Diretor Vice-Presidente 
de Ressonância Magnética; do Professor Juliano Lara 
Fernandes, de Campinas (SP), Diretor Vice-Presidente de 
Tomografia Computadorizada; e do Professor Carlos E. 
Rochitte, nosso próximo presidente do DIC. Agradecemos 
muitíssimo a todo o grupo.
8. Realizamos concurso para bolsa do DIC para research 
fellowship em duas universidades dos Estados Unidos. 
Os vencedores do concurso foram a Dra. Cristiane de 
Carvalho Singulane e o Dr. Thiago Quinaglia Araújo Costa 
e Silva. A Dra. Cristiane deve realizar seu treinamento 
na Universidade de Chicago, sob a orientação do 
Professor Roberto Lang; e o Dr. Thiago deve realizar seu 
treinamento no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, 
sob a orientação do Prof. João Lima. Agradecemos muito 
aos Professores Oscar P. Dutra, presidente da SBC; Audes 
D. M. Feitosa, Diretor de Sociedades da SBC; Denílson 
C. Albuquerque, Diretor Financeiro da SBC; e Marcelo 
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Aos associados do Departamento de Imagem 
Cardiovascular (DIC/SBC),

Queridos amigos, saudações fortes.
Estamos iniciando a partir de janeiro de 2018 novo 

período de gestão bianual do Departamento de Imagem 
Cardiovascular (DIC/SBC). Isto é motivo de enorme alegria 
e oportunidade ímpar e muitíssimo especial para podermos 
implementar de forma conjunta e coletiva novas ideias, 
projetos e possibilidades de realização. Vamos fazer uma 
gestão baseada em atuação nuclear e tomar decisões de forma 
compartilhada e orgânica. Para tanto, o novo grupo de gestão 
traz novidades em seu organograma, a saber:

1. Comissão de temas especiais;
2. Conselho de ex-presidentes;
3. Comissão de Cardiopediatria.
Cada um destes novos organismos traz em sua constituição 

membros de nosso departamento com extraordinária vivência 
e expertise em múltiplas áreas de atuação.

Exemplo: para a comissão de temas especiais, com 
participação do Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho, Marília; e 
da Dra. Vera Márcia Lopes Gimenes, São Paulo, teremos as 
seguintes ações iniciais:

1. A realização de simpósios regionais em diferentes 
estados de nosso Brasil. Para esta atribuição teremos 
como coordenador o Dr. Sílvio Henrique Barberato, 
de Curitiba, que ficará à frente da organização dos 
vários simpósios. O primeiro a ser realizado ocorrerá 
em Goiânia, sob a presidência da Dra. Daniella Rassi.

2. Faremos aulas mensais gratuitas aos associados com 
transmissão a partir de São Paulo, estando este núcleo 
de atividades sob a coordenação da Dra. Cláudia Gianini 
Monaco, São Paulo. Neste segmento o objetivo é levar 
informação atualizada em ecocardiografia para as distintas 
regiões do Brasil.

3. Faremos a organização estrutural do segmento de 
cardiopediatria, com o intuito da divulgação mais 
ampla desta tão significativa parcela do diagnóstico 
por imagem. Esta coordenação estará a cargo de nossa 
ex-presidente, Dra. Samira Saady Morhy, de São Paulo.

4. A criação do conselho de ex-presidentes me parece 
apropriada no sentido do aconselhamento e da 
visão ultra-estrutural de um grupo muito especial 
de associados que tiveram a responsabilidade 
das gestões anteriores. Haverá uma reunião anual 

em que será organizado documento de sugestões 
para o ano seguinte. O primeiro conselho terá a 
coordenação do Dr. Jorge Assef, de São Paulo, com 
a coordenação seguinte a cargo do Dr. Arnaldo 
Rabschoffsky, do Rio de Janeiro.

5. Vamos p lanejar  a  poss ib i l idade de ofer tar 
researchfellowship (bolsa de pesquisa) a associados do 
departamento em serviços de imagem do exterior. Será 
constituída comissão para viabilização do projeto.

Iremos continuar curso de atualização de ecocardiografia, 
em que pretendemos manter a coordenação da Dra. Ana 
Clara Tude Rodrigues; do Dr. José Lázaro de Andrade e do 
Dr. Edgar Bezerra Lira Filho.

Faremos cursos de atual ização em tomograf ia 
computadorizada, ressonância magnética nuclear, medicina 
nuclear, ultrassonografia vascular, com módulos de 5 a 6 aulas, 
sob a coordenação dos vice presidentes das distintas áreas: 
Dr. Roberto Caldeira Cury, de São Paulo; Dr. Juliano Lara 
Fernandes, de Campinas; Dra. Simone Cristina Soares Brandão, 
de Recife, com o apoio do Dr. Gabriel Leo Blacher Grossman, 
de Porto Alegre; Dr. Mohamed Hassan Saleh, de São Paulo.

Todas as ações de ensino e educação continuada terão o 
apoio do coordenador desta comissão, Dr. João César Nunes 
Sbano, de São Paulo.

Iremos organizar livro de nosso departamento com 
a participação das multimodalidades para o diagnóstico 
das distintas cardiopatias. Este projeto terá a organização 
de nosso ex-presidente, atual presidente do conselho 
deliberativo, Dr. José Luis Barros Pena, de Belo Horizonte.

Para a área científica, planejamos iniciar dois estudos de 
âmbito nacional:

1. Estudo sobre valores normais para a população 
brasileira, sob a coordenação da Dra. Ana Clara Tude 
Rodrigues, de São Paulo; e do Dr. Marcelo Haertel 
Miglioranza, de Porto Alegre;

2. Estudo sobre sincronia cardíaca, sob a coordenação da 
Dra. Ana Cristina de Almeida Camarozano, de Curitiba; e 
do Dr. Luciano Herman Juaçaba Belém, do Rio de Janeiro.

Para a prova de habilitação em ecocardiografia, teremos 
a coordenação da Dra. Adenalva Lima de Sousa Beck, 
de Brasília, que está à frente de extraordinário núcleo de 
organização estrutural sob o apoio de 3 sócios com ampla 
vivência em ensino.

A comissão de internet mantem-se sob a coordenação 
do Dr. José Carlos Moreira dos Santos, que vem realizando 
trabalho magnífico nas últimas gestões.

A comissão de ensino e acreditação, estará sob a 
coordenação do Dr. David Costa de Souza Le Bihan, 
São Paulo, que estará em associação com o Dr. Cláudio 
Henrique Fischer, São Paulo, atuando em relação a diferentes 
especialidades em que há interface profissional com a 
ecocardiografia (exemplo: anestesiologia).

Para a importante comissão de honorários e de defesa 
profissional, manteremos o extraordinário trabalho do  
Dr. Wagner Pires de Oliveira Jr, Brasília, que em associação 

Marcelo Vieira
Presidente DIC, SBC 2018-2019
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Queiroga, Presidente Eleito da SBC, por todo o apoio a este 
programa e em todas as questões de interface com a SBC 
e com os demais Departamentos da SBC e as sociedades 
de outras especialidades. Faço aqui uma consideração 
mais do que especial ao Professor André Luiz Cerqueira 
de Almeida, de Feira de Santana, Diretor Administrativo, 
Coordenador do Programa de Research Fellowship, que foi 
pessoa angular e absolutamente diferenciada no apoio não 
somente a este projeto, mas em todas as questões centrais 
desta gestão. Esteve comigo em todas as decisões. Sem 
o Professor André, não teríamos estrutura administrativa 
de planejamento para a gestão. Na sequência da gestão 
do Professor Rochitte, faremos todos os esforços para 
que ocorra a descentralização administrativa, vendo no 
Professor André a pessoa mais do que indicada como 
presidente para dar seguimento na próxima gestão.
9. Foi realizada a estrutura para a criação do grupo de 
estudos para Doenças Raras da SBC, com votação em 
nossa assembleia em 2019.
10. Foram realizadas publicações sobre posicionamento e 
normatizações com envolvimento do DIC:

• Acquatella H, Asch FM, Barbosa MM, Barros M, 
Bern C, Cavalcante JL, et al. Recommendations 
for Multimodality Cardiac Imaging in Patients with 
Chagas Disease: A Report from the American Society 
of Echocardiography in Collaboration With the 
InterAmerican Association of Echocardiography 
(EcoSiac) and the Cardiovascular Imaging Department 
of the Brazilian Society of Cardiology (DIC-SBC). J Am 
SocEchocardiogr. 2018;31(1):3-25.
• Santos SN, Alcantara ML, Freire CM, Cantisano 
AL, Teodoro JA, Porto CL, et al. Posicionamento de 
Ultrassonografia Vascular do Departamento de Imagem 
Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
2019. Arq Bras Cardiol. 2019;112(6):809-49.
• Barberato SH, Romano MM, Beck AL, Rodrigues AC, 
Almeida AL, Assunção BM, et al. Position Statement on 
Indications of Echocardiography in Adults - 2019. Arq 
Bras Cardiol. 2019 8;113(1):135-81.
• Será publicado em 2019 o posicionamento sobre 
medicina nuclear nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia;
• Em 2020, serão publicadas as diretrizes ASE/DIC sobre 
doença reumática no  Journal of the American Society of 
Echocardiography. Chairman: Professor Natesa Pandian, 
Tufts University, New England Medical Center, Boston, 
Estados Unidos.
• Será publicado em 2020 o posicionamento sobre 
cardio oncologia  nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

Firmamos acordo com a ASE, sob os auspícios da Edwards 
Lifesciences Foundation, dos Estados Unidos, para a criação de 
um site para tradução para o português de aulas de congressos 
da ASE, casos clínicos e webinars, ocasionando inscrição 
gratuita para brasileiros no congresso da ASE. Em 2019, foram 
agraciados três brasileiros; em 2020 serão 13 para o congresso 
da ASE em Denver, no Colorado. Foram gravadas três aulas no 
estúdio da ASE em Portland, Ohio, em 2019, e uma aula em 
Nashville, em 2018. Agradecemos muitíssimo a Mrs. Rhonda 

Price, General Manager of International Affairs da ASE.
Realizamos a base estrutural para a realização de 

dois estudos de importância nacional: sobre parâmetros 
ecocardiográficos de normalidade na população brasileira, 
sob a coordenação da Professora Ana Clara T. Rodrigues, 
de São Paulo, e do Professor Marcelo Haertel Miglioranza, 
de Porto Alegre; e sobre sincronia cardíaca no Brasil, sob 
coordenação do Profesor Luciano J. Belém, do Rio de Janeiro, 
e da Professora Ana Camarozano, de Curitiba. Estes estudos 
têm o apoio logístico da enfermeira de pesquisa, Sra. Tania 
Afonso, e verba do DIC para sua realização. 

Fizemos a reforma da sala administrativa do DIC, em 2019. 
Iniciamos a assinatura eletrônica dos documentos, de acordo 
com solicitação da SBC.

Agradeço à Professora Maria Emilia Lueneberg, de 
Florianópolis (SC), ao Professor Jamil Mattar Valente e a seu 
núcleo de Santa Catarina, pela organização de extraordinário 
congresso em 2018. Agradeço também aos Professores 
Rodrigo Bellio Mattos Barretto e David C. S. Le Bihan, de 
São Paulo, pela organização de histórico congresso de 2019, 
em São Paulo. Nestes congressos, tivemos a oportunidade 
de homenagear os professores que contribuíram muito para 
a formação profissional de dezenas de médicos.

Tivemos a participação de brasileiros nos três mais 
importantes congressos de ecocardiografia e também de 
Imagem no mundo. Em relação à ecocardiografia, tivemos, 
em 2018 e 2019, participação nos congressos da Asociación 
de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología (EcoSiac), ASE e European 
Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Nos congressos 
da EcoSiac e da EACVI, temos joint sessions com as sociedades 
e, possivelmente, também teremos com a ASE, em 2020.

Em 2018, no congresso da EACVI, fomos representados 
pelos Professores José Luis Barros Pena e João Cavalcante. Em 
2019, estaremos representados pelos Professores André Luiz 
Cerqueira de Almeida e Marcos Valério Coimbra de Rezende. 

Implantamos o Certificação de Qualidade DIC para 
Serviços de Ecocardiografia. Os dois primeiros hospitais 
a serem certificados serão o Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e o 
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, no 
Ceará. Agradecemos muitíssimo aos Professores Edgar Bezerra 
de Lira Filho, David Le Bihan e Samira S. Morhy, de São Paulo, 
e a toda a comissão de acreditação do DIC.

A Comissão de Defesa Profissional realizou trabalho 
extraordinário. Foram defendidas, com sucesso, em 
apresentação na Câmara Técnica da CBHPM, da Associação 
Médica Brasileira (AMB), em São Paulo, as diretrizes 
de utilização (DUT) de dois procedimentos na área de 
ecocardiografia: o ecocardiograma transtorácico tridimensional 
e o ecocardiograma transesofágico tridimensional. Nesta 
atuação, realizaram trabalho magnífico os Professores 
Wagner Pires de Oliveira Júnior, de Brasília, Coordenador 
da Comissão de Honorários e de Defesa Profissional (com 
trabalho espetacular em muitas áreas); André Luiz Cerqueira 
de Almeida; José Luis Barros Pena, de Belo Horizonte (MG), 
Presidente do Conselho Deliberativo; Marcos Valério Coimbra 
de Rezende, de São Paulo (SP), Diretor Financeiro; Marcelo 
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Haertel Miglioranza, da Comissão Intersocietária (trabalho 
único). Este material foi encaminhado à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), para a inclusão no rol de 
procedimentos, após trabalho magnífico do Professor José 
Maria Del Castillo, de Recife, Diretor Vice-Presidente de 
Ecocardiografia. 

O DIC agradece publicamente a este time de grandes 
mestres, que tornarão possível o alargamento das fronteiras 
econômicas de atuação dos associados.

Foram realizadas duas provas de Habilitação em 
Ecocardiografia, sob magistral coordenação da Professora 
Adenalva Lima de Souza Beck. Adenalva e seu núcleo realizaram 
trabalho extraordinário e admirável, tendo feito a compilação de 
mais de cem questões extras comentadas, que devem ser motivo 
de publicação original a respeito, em futuro breve. A Professora 
Adenalva teve envolvimento capital para promulgação e 
publicação, pelo Ministério da Educação, em agosto de 2019, 
das Matrizes de Ensino em Ecocardiografia, que constituem o 
cerne e a estrutura maior para a formação em ecocardiografia. 
Participou de forma ativa também no planejamento para o 
cadastramento dos centros formadores em ecocardiografia. 
A atuação da Professora Adenalva foi ímpar, extraordinária, 
incansável e a ela estendemos os agradecimentos, tendo a 
certeza maior que a gratidão é de todo o Departamento.

Gostaria de agradecer também, em especial caráter, a todos 
os membros da comissão organizadora da prova de habilitação, 
grupo formado por cardiopediatras e cardiologistas de adultos, 
que realizou trabalho extraordinário. Meus agradecimentos 
Ad Astra são dirigidos ao Professor Fabio Villaça Guimarães 
Filho, de Marília (SP), que nos acompanhou e orientou em 
todas as questões agudas, de maior necessidade de decisão 
e atuação, e nos trouxe equilíbrio e sabedoria.

Agradeço muito especialmente à querida Professora 
Viviane Tiemi Hotta, Diretora da Revista do DIC, que realizou 
trabalho único diante de nossa revista. Conseguiu agregar 
núcleo de altíssima qualificação acadêmica, permitindo 
modificar, de forma integral, a revista, com a modificação 
editorial, de organização e estrutura, possibilitando pensar 
em indexação em bases mais amplas de dados.

Agradeço também ao Professor José Carlos Moreira dos 
Santos, do Rio de Janeiro, da Comissão de Informática e 
Internet, pelo trabalho nesta área vital; e ao Professor Luis 
Henrique Weitzel, do Rio de Janeiro, da Comissão de 
Honorários e de Defesa Profissional, pela atuação em área 
de especial dificuldade.

Gostaria de agradecer, de forma também mais que especial, 
ao Professor José Luis Barros Pena, amigo de muitos anos, de 
quem sou especial admirador. Ele será o Editor do Livro do 
DIC, obra original com 71 capítulos, com mais de 120 autores 
nacionais, mais de 1.300 páginas, abrangendo a todas as 
áreas da ecocardiografia, ultrassonografia vascular, medicina 

nuclear, tomografia e ressonância magnética cardíaca. 
José Luis nos auxiliou em todas as questões macroestruturais da 
gestão, trazendo conhecimento, agregando união e equilíbrio.

Agradeço também a todo o grupo da Comissão 
Intersocietária, da Comissão Científica, do Conselho 
Deliberativo, do Programa de Educação Continuada, 
de Relacionamento de Imagem, de Temas Especiais, 
de Ecocardiografia Intraoperatória e de Procedimentos 
Estruturais, de Eventos e de Cardiopediatria.

Agradeço especialmente a todo o time extraordinário 
de funcionários do DIC, nossa gerente geral Sra. Margareth 
Lima, extraordinária e única; a Sra. Cristina Ferreira, muito 
querida; ao Sr. Gustavo Montone, ótimo profissional; e 
à querida Sra. Elizabeth Gonçalves, que está no DIC há 
mais de 20 anos. Grande agradecimento ao Dr. Breno 
G. de Oliveira, advogado responsável por nosso setor 
jurídico, que nos auxiliou brilhantemente em questões 
intradepartamento, com a SBC e com outras sociedades, 
como a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em relação 
à ecocardiografia intraoperatória.

Sem este time, não teria sido possível a gestão. 

Ao término da gestão, gostaria de fazer um agradecimento 
que não posso chamar de especial, exatamente por não 
encontrar qualificativo em nossa língua mãe. Necessário seria 
ter a capacidade de um grande Guimarães Rosa para poder 
brevemente exprimir a qualificação. Vai ao meu grande amigo 
de muitas décadas, com quem aprendo ecocardiografia, 
cardiologia, lições de vida, and so far, Professor Marcos 
Valério Coimbra de Rezende, presidente do nosso próximo 
Congresso em Brasília 2020. Marcos esteve conosco nesta 
gestão em todos os momentos, compartilhando dificuldades 
e decisões necessárias, trazendo equilíbrio, serenidade, além 
de muita energia, perseverança e decisão a este projeto de 
olhar o coletivo. Não mediu esforços pessoais, inteligência e 
tempo − algo mais que precioso nos dias que se seguem −, 
além de boa vontade, acima de tudo. Como dizem alguns 
do hemisfério norte, goodwill ever: boa vontade, vontade 
em fazer, vontade em aprender, vontade em seguir, em 
bem seguir. Marcos fez extraordinário trabalho na gestão 
administrativa e econômica do DIC, aumentando as reservas 
bancárias do departamento, permitindo a realização de muitos 
projetos. Por sua orientação, faremos uma auditoria de todas 
as contas da gestão 2018-2019. Eu o vejo para o porvir como 
grande indicação para presidência futura. 

Desejo também ao querido Professor Rochitte muitas 
felicidades em sua gestão. Estou mais que certo de que será 
muito bem-sucedida, em razão de sua capacidade inconteste 
e também do grupo que o acompanhará. Estaremos aqui para 
o que necessitar.

Grande abraço a todos,


