
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE NORMATIZAÇÃO DAS 

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Da denominação e objetivos: 

 

Art. 1º. As Diretrizes, os Posicionamentos e as Atualizações da SBC 

constituem um conjunto de recomendações estruturadas sobre tópicos 

específicos, periodicamente atualizados e desenvolvidos pela SBC, cujos 

principais objetivos são:  

 

I - Melhorar a qualidade da assistência recebida pelos pacientes, tendo 

por base a adoção de condutas oriundas da melhor evidência científica 

disponível; 

II - Contribuir para que tratamentos seguros e eficazes possam ser 

oferecidos ao maior número possível de pacientes, independente do 

local e do profissional de saúde que o atendeu;  

III - Evitar práticas inapropriadas, não respaldadas cientificamente;  

IV - Se possível, reduzir custos, otimizando o emprego de verbas 

destinadas à saúde.  

 

§1º. As diretrizes são documentos oficiais da SBC que apresentam 

evidências relevantes para ajudar os profissionais da saúde a avaliar 
os benefícios e riscos de um determinado procedimento diagnóstico 
ou terapêutico. Eles devem ser essenciais na tomada de decisão 

clínica diária. Trata-se de um documento que abrange um corpo de 
evidências, sendo recomendável, pelo menos, uma atualização da 

Diretriz sobre um mesmo tema entre 3 e 5 anos após a última 
publicação. 
  

§2º. Os Posicionamentos são documentos que se destinam a dar 
suporte aos profissionais em uma tomada de decisão, porém, não 

possuem um corpo de evidências suficiente para que seja 
denominado como diretriz. As declarações são apoiadas por estudos 
científicos publicados em periódicos reconhecidos e possuem um 

rigoroso processo de revisão e aprovação. As declarações científicas 



 

geralmente incluem uma revisão dos dados disponíveis sobre um 
assunto específico, uma avaliação sobre sua relação com a ciência 

global de doenças cardiovasculares e, muitas vezes, uma posição da 
SBC através dos seus departamentos e grupos de estudo nessa 
avaliação. 

 
§3º. As Atualizações das Diretrizes são documentos contendo 

inovações e revisões sobre um determinado subtópico de uma 
diretriz já publicada, editados sempre que houver novas evidências 
científicas que justifiquem uma atualização em um ou algumas das 

recomendações expressas no documento original sem, contudo, 
modificá-lo em sua integralidade. 

 
Art. 2°. O Conselho Deliberativo de Diretrizes e Normatizações 

Científicas (ConDir) será composto por 5 (cinco) integrantes, indicados 

na forma do Estatuto da SBC pelo Conselho Administrativo, com 

mandato de 3 (três) anos, coincidente com o dos associados-delegados, 

admitida uma recondução sucessiva e ilimitadas reconduções 

alternadas. 

 

§1º. Os integrantes do ConDir, ao serem empossados, deverão assinar 

uma declaração, juntamente com o Termo de Posse, comprometendo-

se a cumprir e fazer cumprir as regras constantes nesta norma.  

 

§2º. Cada integrante deverá: 

I - Ser sócio efetivo adimplente da SBC; 

II - Possuir título de especialista em cardiologia concedido pela 

AMB/SBC; 

III - Possuir perfil científico definido, atendendo pelo menos a um dos 

seguintes pré-requisitos: (1) inserção no meio acadêmico como 

professor de graduação e pós-graduação em instituições de nível 

superior reconhecidas pelo MEC; (2) publicação recente e continuada 

em periódicos nacionais e/ou internacionais; (3) titulação de doutorado; 

IV - Previamente à sua indicação, declarar a existência de todos os 

relacionamentos que mantiver com a indústria farmacêutica, de órteses, 

próteses, equipamentos e implantes, bem como de que não possui 

interesse financeiro na realização dos trabalhos vinculados às atividades 

do cargo; 

V - Ter nenhum ou mínimo potencial conflito de interesses, conforme 

avaliação do Conselho Administrativo. 



 

 

 

§3º. Ainda que cumpridos os requisitos do §2º. do Art. 2º. deste 

Regimento, fica vedada a participação no ConDir de pessoas que 

possuam vínculo empregatício ou sejam acionistas ou quotistas de 

indústria farmacêutica, de órteses, próteses, equipamentos e implantes, 

ou de outras instituições que possam caracterizar conflito de interesse.   

 

§4º. Para todos os fins deste Regimento Interno, a data a ser 

considerada para fins de constatação da eventual existência de fato 

gerador de potencial conflito de interesses será o dia da assinatura do 

Termo de Posse. 

 

§5º. É vedado aos integrantes do ConDir assumir durante o mandato 

outras posições que possam caracterizar fatos geradores de potenciais 

conflitos de interesses. 

 

§6º. Em caso de vacância definitiva no ConDir, decorrente de renúncia, 

falecimento ou destituição de qualquer dos seus membros, o Conselho 

Administrativo indicará um substituto, que exercerá o cargo durante o 

período remanescente do respectivo mandato. 

 

§7o. Será desligado do ConDir o membro que, sem justificativa, 

ausentar-se de 2 (duas) reuniões presenciais ou virtuais sucessivas ou 

deixar de cumprir 2 tarefas sob sua responsabilidade, hipótese em que 

o cargo será considerado vago de pleno direito, procedendo-se na forma 

do caput ao preenchimento da vaga. 

 

§8º. Durante o exercício do mandato no ConDir, todos os membros 

devem, em relação à indústria farmacêutica, de órteses, próteses, 

equipamentos e implantes: 

I - Abster-se de criar novos vínculos financeiros, diretos ou indiretos, 

além daqueles declarados por ocasião de sua posse; 

II - Abster-se de qualquer comportamento que seja causa para vedação 

ao exercício da função; 



 

III - Rejeitar quaisquer ofertas de brindes, viagens, ou atividades de 

educação médica financiadas por estas pessoas jurídicas, 

independentemente do valor e que estejam vinculadas com as 

Diretrizes, Posicionamentos ou Atualizações sujeitas ao seu julgamento. 

 

§9º. Aplicam-se aos Editores das Diretrizes, Atualizações ou 

Posicionamentos as mesmas vedações aplicáveis aos membros da 

ConDir. 

 

 

CAPÍTULO II 

Das atribuições do ConDir: 

 

Art. 3º. O ConDir tem por atribuições: 

 

I – Coordenar o processo de elaboração de Diretrizes, suas Atualizações 

e Posicionamentos e suas respectivas publicações; 

 

II – Revisar periodicamente as Diretrizes, suas Atualizações e 

Posicionamentos já editados. A escolha dos tópicos será definida tendo 

por base: relevância, abrangência e interesse dos diferentes temas na 

especialidade e suas áreas de atuação. Os tópicos poderão também ser 

sugeridos por Departamentos, Grupos de Estudo, Sociedades afins e 

Regionais da SBC; 

 

III - Homologar o Editor-geral de cada diretriz e, juntamente com este, 

sugerir e aprovar lista de participantes do processo de elaboração da 

diretriz; 

 

IV - Fiscalizar junto com o Editor de cada diretriz o cumprimento dos 

prazos para sua elaboração; 

 



 

V - Dirimir dúvidas acerca de recomendações que gerem divergências 

de entendimentos; 

 

VI - Homologar a instalação de equipes de trabalho de elaboração ou 

revisão de Diretrizes, suas Atualizações ou Posicionamentos quando a 

iniciativa do ato se der por Departamentos, Grupos de Estudos ou 

Associados da SBC;  

 

VII – Harmonizar as relações entre os Grupos de Estudos, 

Departamentos,  Regionais da SBC e Sociedades afins de forma a evitar 

a elaboração de Diretrizes ou Posicionamentos conflitantes; 

 

VIII – Conduzir e orientar as equipes de trabalho quando de ofício o 

entender cabível ou quando a iniciativa se der pelo Conselho 

Administrativo da SBC, por seu Conselho Consultivo ou pela Assembleia 

Geral de Associados Delegado (AGAD); 

 

IX - Monitorar a adesão da comunidade médica às diretrizes publicadas; 

 

X - Opinar, quando demandado pelo Conselho Administrativo, sobre 

protocolos clínicos e diretrizes de utilização terapêutica elaboradas pelas 

autoridades sanitárias do país; 

 

XII - Quando demandado ou autorizado pelo Conselho Administrativo, 

trabalhar em colaboração com outras instituições com vistas à execução 

de diretrizes de interesse mútuo; 

 

XIII - Opinar sobre o endosso de diretrizes de outras sociedades; 

 

XIV - Zelar pela transparência na declaração de relações Potenciais 

Geradoras  de Conflitos de Interesse dos Editores e autores; 

 



 

XV - Zelar pela veracidade e imparcialidade na produção de publicações 

com conteúdo científico ou clínico confiáveis, dentro de padrões éticos, 

e livres de influências econômicas, da indústria ou de outras entidades, 

bem como, politico-partidárias ou religiosas. 

 

Parágrafo Único: É vedado ao ConDir interferir no conteúdo científico 

das Diretrizes, Atualizações ou Posicionamentos cuja elaboração tiver 

autorizado, ressalvadas as hipóteses de divergência de entendimento 

entre o Editor e o grupo de Revisores, caso em que decidirá 

definitivamente. 

 

 

Art. 4º. São atribuições do coordenador do ConDir dirigir, planejar, 

orientar e gerir, de maneira global, as atividades relacionadas às 

normatizações e diretrizes da SBC. 

 

§1º. Caberá ao Coordenador do ConDir elaborar relatório referente às 

atividades previstas e realizadas pelo órgão, apresentando-o ao 

Conselho Administrativo da SBC anualmente. 

 

§2º. Compete ao coordenador do ConDir o voto de desempate caso de 

uma reunião esteja composta em número par de membros. 

 

 

CAPÍTULO III 

Das normas para elaboração das diretrizes 

 

Art. 5º. A Elaboração de Diretrizes, suas Atualizações e 

Posicionamentos, especialmente quanto aos prazos, cronograma e 

formação de equipes de trabalho, seguirá a regra estabelecida e 

publicada pelo ConDir em documento próprio, o qual deve ser aprovado 

em até 90 dias. 

 



 

§1º. A demanda ao ConDir para elaboração e atualização de Diretriz ou 

para emissão de Posicionamento da SBC deve conter com os seguintes 

documentos: 

 

I – Título do documento a ser proposto, dando conta da sua natureza 

(Diretriz, Atualização ou Posicionamento); 

 

II – A exposição de motivos que justifiquem a elaboração do documento; 

 

III – A relação contendo o nome dos autores responsáveis pela 

elaboração do documento e seus respectivos revisores, que não 

participarão da redação do documento, com a indicação expressa do 

Editor; 

 

IV – Declaração individual dos eventuais relacionamentos com indústria 

farmacêutica, de órteses, próteses, equipamentos e implantes, ou de 

outras instituições que possam caracterizar conflito de interesse;   

 

V – Informar, se houver, o nome de Departamentos, Grupos de Estudos 

ou Sociedades filiadas ou afins partícipes; 

 

VI – A declaração, por todos os membros que pretendam participar 

como autores da Diretriz, sua Atualização ou Posicionamentos, da 

existência, nos últimos 3 (três) anos, de quaisquer das seguintes 

situações: 

 

a) Participação em Estudos Clínicos e/ou experimentais subvencionados 

pela Indústria Farmacêutica ou de Equipamentos relacionados ao 

documento em questão; 

b) Ser Palestrante em Eventos ou Atividades Patrocinadas pela Indústria 

relacionadas à Diretriz em questão; 

c) Ser Proctor vinculado à indústria de dispositivos médicos implantáveis 

(órteses, próteses, materiais especiais) e robótica; 

d) Ser Membro do Conselho Consultivo ou Diretivo da Indústria; 



 

e) Participação em Comitês Normativos de Estudos Científicos 

Patrocinados pela Indústria;  

f) Receber Apoio Pessoal ou Institucional da Indústria; 

h) Possuir qualquer espécie de relação societária da Indústria, seja na 

qualidade de cotista ou acionista; 

i) Elaboração de Textos Científicos Patrocinados pela Indústria. 

 

§2º. Antes de publicadas, todas as Diretrizes, Atualizações ou 

Posicionamentos deverão se submeter à revisão pelo corpo de revisores 

indicado na forma do Art. 5º., §1º., III, deste Regimento, procedendo-

se na forma do parágrafo único do Art. 3º. nos casos de divergências de 

opiniões entre os Editores e os Revisores. 

 

§3º. A declaração da existência de fatos geradores de potenciais 

conflitos de interesses dos editores, autores ou corpo de revisores 

deverá constar na publicação da Diretriz, da Atualização da Diretriz ou 

do Posicionamento. 

 

§4º. Caso a proposta de Diretriz, sua Atualização ou o Posicionamento 

seja de iniciativa de Grupos de Estudos, Departamentos, Sociedades 

Regionais ou Sociedades Afins, a escolha do Editor da Diretriz e a 

composição do respectivo grupo de trabalho deverá ser procedida em 

comum acordo entre o ConDir e os solicitantes. 

 

§5º. Em qualquer hipótese, é vedado: 

 

I – Que um mesmo Editor atue, nesta condição, em 2 (duas) ou mais 

diretrizes; 

II – Que a Atualização de qualquer Diretriz seja realizada por 2 (duas) 

ou mais vezes pelo mesmo Editor. 

 

§6º. Haverá dotação orçamentária anual autorizada previamente pelo 

Conselho Administrativo e destinada exclusivamente ao processo 

editorial de elaboração de Diretrizes, Atualizações ou Posicionamentos, 

vedado o financiamento externo direto. 



 

 

§7º. Os membros do ConDir poderão, dentro do limite da dotação 

orçamentária anual referida no §6º. do Art. 5º. custear até 3 (três) 

reuniões presenciais por ano, sem prejuízo da realização de ilimitados 

encontros através de videoconferência. 

 

§8º. Para fins de análise do Conselho Administrativo, o Coordenador do 

ConDir deverá propor o orçamento que entende necessário à execução 

de suas atividades no ano subsequente; após ouvido o Superintendente, 

o Conselho Administrativo decidirá definitivamente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do funcionamento do ConDir 

 

Art. 6º. O ConDir poderá utilizar, sempre que julgar necessário, 

assessoria técnica-científica no processo de avaliação e ratificação das 

Diretrizes, suas Atualizações e Posicionamentos.  

 

§1º. O ConDir se reunirá com periodicidade não superior a 2 meses para 

a deliberação das matérias que lhe competem. 

 

§2º. A reunião do ConDir se dará por qualquer meio eletrônico que os 

interligue eficientemente, tal como videoconferência, internet, telefonia 

viva-voz etc., mediante consulta escrita individualizada aos seus 

membros formulada pelo seu Coordenador ou, ainda, presencialmente, 

hipótese que dependerá de prévia autorização de despesas pelo 

Conselho Administrativo da SBC. 

 

§3º. As reuniões serão convocadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias de 

antecedência, através de envio de correspondências eletrônicas (e-mail) 

cadastrados no registro interno da SBC e serão instaladas com a 

presença mínima de 3 (três) membros, sendo obrigatoriamente 

registradas em ata.  

 



 

§4º. O ConDir trabalhará dentro dos princípios do associativismo, 

observados os preceitos da ética médica e as regulamentações 

estabelecidas neste documento. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais. 

 

Art. 7º. Os atos do ConDir se submetem à fiscalização da Comissão 

Eleitoral e de Ética Profissional (CELEP) e do Conselho Administrativo da 

SBC, no âmbito de suas atribuições. 

 

§1º. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho 

Administrativo da SBC, nos termos do artigo 24.2 do Estatuto Social. 

 

§1º. A aplicação desse Regimento às Diretrizes, suas Atualizações e os 

Posicionamentos seguirá as seguintes regras: 

 

I - Em relação aos já aprovados pelo ConDir, que estejam conclusos 

para publicação ou cujas recomendações já tenham sido efetivadas, 

terão seu rito regulado pelas normas anteriormente vigentes; 

 

II - Os documentos que estejam em fase inicial de elaboração, mesmo 

que tenham sido autorizados pelo ConDir, devem  seguir o rito 

estabelecido neste regulamento. 

 

Art. 8º. Os integrantes envolvidos na elaboração de quaisquer 

documentos de competência do ConDir são obrigados a manter a 

confidencialidade da elaboração até a sua efetiva aprovação e 

publicação.  

 



 

Art. 9º. A infringência a este Regimento, após a devida apuração pela  

Comissão Eleitoral e de Ética Profissional (CELEP), determinará: 

 

I – Exclusão do nome do infrator da referida publicação, permitida que 

seja proferida decisão em caráter liminar; 

 

II – Caso implique também em infração estatutária, a aplicação de 

quaisquer das penalidades previstas no artigo 3.7 do Estatuto Social, 

conforme a gradação da gravidade do fato; 

 

Art. 10º.  Este Regimento entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
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