
ATA DA ASSEMBLEIA  ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA- 

SBC. 
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Aos trinta dias do mês de novembro de 2012, às doze horas e 

quarenta e cinco minutos, foi iniciada a assembleia ordinária do  

Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia 

Pediátrica (DCC/CP) da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC), sendo presidida pela Dra. Estela K. Horowitz, presidente 

do departamento. Fizeram parte da mesa a Dra. Isabel Cristina B. 

Guimarães- Diretora Cientifica, Dra. Simone Fontes Pedra- 

Diretora de Comunicação e Dr. Luiz Carlos Simões- Diretor 

Financeiro. A assembléia ocorreu durante o XXII Congresso 

Brasileiro de Cardiologia Pediátrica no Centro de Convenções do 

Hotel Bourbon, Foz de Iguaçu. 

Dando inicio a reunião, Dra. Estela apresentou a sugestão de 

mudar o nome do próximo congresso que acontecerá em 2014, 

para  XXIII Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica,  unificando os congressos, sendo  

aprovado pelos presentes por unanimidade.  

Em seguida, o Dr. Ulisses Croti, propôs a união dos 

departamentos e da criação  de uma nova sociedade de 

Cardiologia e Cirurgia Pediátrica. Foi colocado pela Dra. Ieda 

Jatene, de que esta tentativa já aconteceu previamente e não 

tinha sido aprovado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 

e pela Associação Médica Brasileira (AMB).  

Em seguida, o Dr. Marcelo Jatene colocou em pauta que os 

departamentos discutam esta possibilidade em conjunto, sendo 

aprovado pelos presentes. 



 Dra. Estela divulgou o número de inscritos no congresso: 614 e 

de que os dados preliminares quanto a receita era de R$ 

523.000,00 (quinhentos e vinte e três mil reais).   

Sugerido pela Dra. Estela, que fosse definido um valor US$ 

3.000,00 (três mil dólares), para o palestrantes estrangeiros, 

referentes as despesas com a passagem área, o que não foi 

aceito pelos presentes, diante da possível recusa dos convidados 

em participar dos próximos eventos. Em seguida o Dr. Marcelo 

Jatene, propôs  padronizar  o número  de palestrantes 

internacionais por congresso, na tentativa de reduzir custos e os 

mesmos teriam um maior número de participações. 

Diante do exposto, foi votado a favor de que  a comissão 

organizadora dos próximos congressos,  terá um número fixo de 

palestrantes e será mantido a passagem aérea em classe 

executiva. 

Aprovado a contratação da empresa EKIPE,  como a empresa 

oficial para a realização dos próximos congressos de Cardiologia 

Pediátrica.  

Dr. Marcelo Salum, foi questionado sobre a realização do próximo 

congresso de cardiologia pediátrica em Bonito-MS em 2014. O 

mesmo relatou a vontade em realizar o evento no Mato Grosso, 

contudo, ainda acha prematuro e preferiu aguardar para 2018. 

Como já definido na assembleia de 2010, quanto a desistência do 

MS em realizar o evento, os próximos congressos serão em: 2014 

– Porto Alegre-RS  e 2016- Belo Horizonte-MG. 

Foi sugerido pela Dra. Isabel Guimarães, que a escolha da cidade 

para a realização dos próximos congressos, siga um rodizio pelas 

regiões do país, no intuito de obter uma maior divulgação da 

especialidade. Sendo aprovado por unanimidade pelos presentes.  



O Dr. Marcelo Cascudo,  indicou a cidade de Natal-RN, para a 

realização do congresso, quando este for realizado na região 

nordeste. O Dr. Ivan Rivera, também indicou a cidade de Maceió 

para a realização do congresso e diante disto, ficou decidido que 

será colocado em 2014 no site do departamento, as duas cidades 

para que os afiliados escolham a cidade para a realização do 

evento. Sendo assim os locais dos próximos congressos de 

cardiopediatria seguirão a seguinte ordem:  

 2014 : Porto Alegre- RS 

 2016:  Minas Gerais 

 2018:  Bonito- MS 

 2020: Natal – RN ou Maceió - AL  

A Dra. Estela comentou a respeito da profissionalização na 

elaboração da prova de titulo de especialista, do número de 

inscritos (49) e que a empresa Officium, será mantida na 

confecção da prova. A Dra. Angélica Binotto, comentou a respeito 

da necessidade da colaboração dos colegas no envio de questões 

para a prova, como também da criação de um banco de imagens, 

para facilitar a elaboração da prova prática.  

 
Descrito o balancete do DCC/CP: R$ 305.000,00 (trezentos e 
cinco mil reais). 
 
A Dra. Isabel, relatou as dificuldades atuais para a assinatura das 

revistas eletrônicas : Cardiology in the Young, Pediatric Cardiology 

e Congenital Heart Disease, devido a indisponibilidade de acesso 

aberto, das mesmas para os afiliados. Será definido junto ao setor 

TI da SBC, da possibilidade dos acessos, as respectivas revistas, 

via o site do departamento.  



Dra. Estela divulgou a elaboração do programa nacional de 

assistência a criança cardiopata e da necessidade da 

regulamentação dos centros formadores no pais. Diante do 

exposto, foi divulgado a comissão que ficará responsável pela 

normatização e divulgação no site do departamento dos critérios 

necessários, para ser considerado um centro formador em 

cardiologia pediátrica.  

Dra. Simone Pedra, falou sobre a idéia do projeto sobre o teste do 

coraçãozinho no país e a Dra. Sandra Mattos solicitou o envio 

para os afiliados do departamento, do questionário referente a 

pesquisa sobre a  cardiologia fetal no Brasil.   

Dr. Ulisses Croti, falou a respeito do lançamento da segunda 

edição do livro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular 

Pediátrica, durante o congresso e de que 10% do valor dos livros 

será destinada  para os departamentos de cirurgia cardíaca e 

cardiologia pediátrica, sendo 5% para cada. Cerca de  1500 livros 

foram impressos,  sendo  também  criado  o e-book, pela empresa 

GEN. Contudo, o contrato referente a este item ainda não foi 

assinado.  

Para finalizar a Dra. Estela, divulgou a composição da próxima 

diretoria eleita do DCC/CP para a gestão 2014-2015. 

A assembléia foi encerrada às quatorze horas e finalizando foi 

lavrada a presente ATA, que foi assinada por mim na qualidade de 

diretora científica do DCC/CP  da SBC. 

 

Isabel Cristina Britto Guimarães  
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