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Mensagem dos Presidentes

Prezados amigos,

Estamos muito felizes por recebê-los em Porto Alegre.  

A Comissão Científica e Executiva do 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia elaborou com muito cuidado e 
dedicação um programa muito especial, fazendo a programação científica bastante inovadora e muito agradável 
de ser assistida. 

Teremos cerca de 50 convidados estrangeiros e os maiores nomes da cardiologia mundial estarão em Porto 
Alegre. Preparamos uma programação científica esmerada, que vai surpreender a todos os presentes, pelo seu 
nível e novidades.

Na sexta-feira, dia 16 de setembro, termos os Fóruns de Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia 
e Psicologia. 

Teremos ainda, como pré-congresso, um Joint Simpósio com a Duke University, o Instituto de Cardiologia do RS e 
o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica (BCRI), durando toda a sexta-feira, além de diversas outras atividades científicas.

A partir do sábado, a programação foi preparada de forma vertical, isto é, cada sala terá uma mesma função do 
primeiro ao último dia. Haverá uma sala que será usada todos os dias para Simpósios com as Sociedades de língua 
inglesa (ACC, AHA, ESC). Noutra estarão os Simpósios de língua espanhola e Portugal (Sulamericana, Interamericana, 
Espanha, Portugal, Argentina). Haverá salas exclusivas para as Diretrizes em Debate, para Trials, para os Highlights, 
para perguntas rápidas e respostas curtas, para Rodas Vivas com os principais convidados estrangeiros, dentre outras 
atividades. Também procuramos concentrar os temas dos departamentos numa mesma sala.  

Recebemos um total de 954 Temas Livres que foram submetidos à análise da CNJTL – Comissão Nacional 
Julgadora de Temas Livres. Aprovamos um total de 613 temas que serão apresentados em forma Oral e Pôster.

Elaborar um evento desta monta, o maior da América Latina, só é possível devido à grande expertise que 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu ao longo dos anos e à obstinada ação de todas as pessoas 
envolvidas com a realização e o sucesso do nosso Congresso. 

Para encerrar, gostaria de dizer que estamos muito felizes em recebê-los aqui no Rio Grande do Sul e que nos 
esforçaremos, ao máximo, tanto para que este seja um Congresso excelente, do ponto de vista científico, como 
para que fique na memória de todos como um lugar em que foram recebidos com carinho e atenção.

Venha sentir o jeito gaúcho de bem receber.  

Um excelente Congresso a todos, 

          
Oscar Pereira Dutra Jorge Ilha Guimarães Angelo Amato V. de Paola

Presidente do 
66° Congresso Brasileiro  

de Cardiologia

Presidente da  
Sociedade Brasileira  

de Cardiologia

Presidente da  
Comissão Executiva e  
Científica do 65º CBC


