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Estátua do Laçador

 O mais popular símbolo da cidade, localizado junto à entrada da cidade pelo norte  
(ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho). Criado por Antonio Caringi,  
retrata o conhecido tradicionalista Paixão Cortes, um gaúcho típico e referência no estado.

Informações Gerais
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Data:  17 de setembro de 2011 – sábado

Local:  Centro de Eventos FIERGS – Federação das Indústrias do 
 Estado do Rio Grande do Sul 

Auditório:  04 (578 lugares)

Horário:  08h30min às 10h30min

Roteiro:  Nesta solenidade constam, entre outras atividades, 
 a Conferência do Professor Valentin Fuster, a entrega dos  
 Prêmios Mérito SBC (categorias abaixo) e  
 Homenagem Póstuma. 

Atenção:  Em virtude da capacidade do auditório, esta atividade 
 será limitada a 578 participantes, de acordo com a  
 ordem de chegada. Esta atividade será transmitida para  
 outros auditórios. 

Prêmios Mérito SBC 

Destaque Docente:  prêmio criado para homenagear uma personalidade 
 que se destacou nas atividades de ensino da Cardiologia  
 (graduação e/ou pós-graduação).

Ciência e Tecnologia:  prêmio criado para homenagear um destaque (pessoa 
 física ou jurídica) por sua contribuição científica ou  
 tecnológica à Cardiologia.

Dedicação à Pesquisa:  prêmio criado para homenagear um pesquisador 
 com destacada contribuição recente à cardiologia e/ou  
 atividade profissional direcionada à pesquisa cardiológica. 

Contribuição Associativa: prêmio criado para homenagear um cardiologista por 
 sua relevante contribuição à SBC, como 
 entidade associativa.
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Personalidade da Cardiologia:   prêmio criado para homenagear um 
 cardiologista, membro da SBC, que tenha contribuído  
 significativamente nas áreas de ciência e/ou docência 
 e/ou assistência. 

Contribuição à Comunidade:  prêmio criado para homenagear um cardiologista 
 que se destacou com seu trabalho junto à população  
 leiga, através de sua atuação junto aos  
 órgãos públicos de saúde. 

International Teaching Award: criado para homenagear um representante da 
 cardiologia internacional com destacada atuação junto  
 à cardiologia nacional. 

Homenagem Póstuma SBC: criado para homenagear um membro da SBC que 
 tenha contribuído significativamente para a cardiologia  
 durante sua vida. 
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sDicas de Segurança

A Segurança Pessoal Preventiva é a melhor postura para reduzir os riscos de ações 
que atentem contra a sua segurança. A violência e a marginalidade são uma 
realidade em qualquer local do mundo. 

A SBC SE PREOCUPA COM SUA SEGURANÇA.  SEJA NOSSO PARCEIRO NESTA TAREFA.

Evite transportar todos os seus documentos e grande quantidade de dinheiro.

Evite abrir sua carteira, publicamente. Prefira fazer compras nos locais que 
aceitem cartões de créditos e débitos, assim você não precisa carregar dinheiro, 
nem talão de cheques.

Evite bolsas a tiracolo em caso de necessidade de transportar dinheiro. Bolsas, 
pochetes, carteiras, celulares e sacolas sempre deverão estar à frente do corpo e 
evite pendurar sua bolsa na cadeira ou colocá-la no chão. 

Evite os caixas eletrônicos, procure planejar suas necessidades antes e sacar 
dinheiro em locais seguros como caixas em mercados, shoppings ou outros locais 
onde há seguranças e grande número de pessoas. Caso seja necessário usar caixa 
eletrônico, faça-o durante o dia.

Nos hotéis, guarde seus documentos e valores no cofre. em caso de oferecerem 
serviços não solicitados, chame o Gerente.

Guarde malas e volumes em locais apropriados. no Congresso existe um guarda-
volumes para essa finalidade, entretanto não será aceito o recebimento de 
valores, jóias ou objetos eletrônicos, do tipo laptop e máquina fotográfica.

Mantenha seu laptop ao alcance dos seus olhos e evite carregá-lo em bolsas 
específicas para esse fim.  Disfarce.  Quando estiver trabalhando, utilize cabos de 
segurança para notebooks.

Cuidados especiais devem ser tomados ao pedir auxílio a estranhos. em caso de 
dúvidas, procure um funcionário da SBC.

Para conhecer a cidade (passeios), procure informações no Programa Final ou 
junto à sua agência de turismo. Evite dicas de desconhecidos.
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Ao realizar caminhadas, faça-as preferencialmente em locais que você conheça 
e sempre em grupos. Estando sozinho, use o centro da calçada e na direção 
contrária do trânsito, assim você perceberá a aproximação de um veículo 
suspeito.  Fique atento a menores em grupos ou bicicletas.

Evite ser identificado como “turista”. Use vestuário adequado, não deixe sua 
máquina fotográfica à vista, não ostente jóias ou outros tipos de adornos que 
chamem a atenção. 

 

Não aceite convites de pessoas desconhecidas.

Não namore na rua ou dentro do veículo, esse ato poderá resultar em roubo. Você 
será uma presa fácil para o ladrão. 

Não dê caronas a desconhecidos e sempre estacione em local seguro.

Oriente a seus familiares, quando fizerem uso de táxi, para que dêem preferência para 
Cooperativa de Táxi. E, quando nos transportes coletivos, fiquem sempre atentos.

 

Não se ausente do Congresso. Se tiver necessidade, informe às pessoas da sua 
confiança os locais onde vai estar. Cuidado especial quando informar para que 
terceiros ao seu redor não tomem conhecimento. Informe sobre os vôos, horários 
das decolagens e pousos, seja a passeio ou serviço.

Obedeça toda a placa de advertência que encontrar, inclusive em festas e banho 
de mar.

Ao ser surpreendido, NÃO REAJA, cumpra suas determinações, FIQUE TRANQUILO 
e NÃO o confronte. INFORME O QUE VOCÊ VAI FAZER e  MANTENHA A CALMA. 
Seus movimentos serão, SEMPRE, observados pelo marginal.

Telefones Úteis:
 Bombeiro: 193

 Policia Militar: 190

Cuidado! As aparências enganam traje e beleza não são sinônimos de idoneidade.

Cuidado com o “Comigo não acontece”, evite surpresas.

Bom Congresso!!!
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sLocal

Centro de Eventos FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do  
Rio Grande do Sul

Avenida Assis Brasil, 8787 - Bairro Sarandi

CEP: 91140-001 - Porto Alegre - RS

 55 51 3347-8696 /  Fax: 55 51 3347-8722

Email: kkein@fiergs.org.br

Organização
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Avenida Marechal Câmara, 160/Sala 330 - Centro

CEP: 20020-907 - Rio de Janeiro – RJ

 55 21 3478-2700

Site: www.cardiol.br   

Organização Científica
Gerência de Eventos da SBC

 55 21 3478-2700 ramais: 2746, 2748, 2749, 2750, 2751 e 2752

 Fax: 55 21 3478-2755

E-mail: sbceventos@cardiol.br ou cerj@cardiol.br 

Site: http://congresso.cardiol.br/66/

Skype: sbc-eventos01

Central de Inscrições
55 21 3478-2700 ramal: 2759

 Fax: 55 21 3478-2770

E-mail: sbcinscricoes@cardiol.br

Site: http://congresso.cardiol.br/66/

Agência de Viagens Oficial - Congressista
Blumar Turismo - Blumar Brazil Nuts Rio Turismo Ltda.

Av. Borges de Medeiros, 633/Salas 405-408 - Leblon

Rio de Janeiro - RJ - CEP 22430-041

 Tel.: 55 21 2142-9315 

 Fax: 55 21 2142-9350
Site: www.blumar.com.br/cardiologia2011                     
E-mail: cardiologia2011@blumar.com.br
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Agência de Viagens Oficial - Palestrante
Fellini Turismo e Viagens Ltda.

Rua General Bento Martins, 24/Sala 401 - Centro Histórico

Porto Alegre - RS - CEP 90010-080

 Tel./Fax: +55 51 3216-6300

Site: www.felliniturismo.com.br 

E-mail: felipe@felliniturismo.com.br             

Serviços de Transporte
A empresa oficial de transporte será a Fellini Turismo. 

Transporte Palestrantes

16 de setembro de 2011 – sexta-feira 
Período: 06:30 às 19:30
Intervalos: 60 minutos

17 de setembro de 2011 – sábado
Período: 06:30 às 19:30
Intervalos: 15 a 30 minutos

18 de setembro de 2011 – domingo
Período: 06:30 às 20:30
Intervalos: 15 a 30 minutos

19 de setembro de 2011 – segunda-feira
Período: 06:30 às 19:00
Intervalos: 15 a 30 minutos

Obs.: os veículos funcionarão em Sistema “bate-volta” no trajeto: 
Hotéis x Centro de Eventos FIERGS x Hotéis

Transporte Congressista

16 de setembro de 2011 – sexta-feira
Ida: 07:00 às 10:30
Volta: 16:30 às 19:30
Intervalos: 60 minutos

17 de setembro de 2011 – sábado
Ida: 06:30 às 10:00
Volta: 16:30 às 19:30
Intervalos: 20 a 40 minutos

18 de setembro de 2011 - domingo
Ida: 06:30 às 10:00
Volta: 16:30 às 20:30
Intervalos: 20 a 40 minutos

19 de setembro de 2011 – segunda-feira
Ida: 06:30 às 10:00
Volta: 15:30 às 19:30
Intervalos: 20 a 40 minutos

Obs.: os veículos funcionarão em Sistema “bate-volta” no trajeto: 
Hotéis x Centro de Eventos FIERGS x Hotéis
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sAgenda de Reuniões •Assembleias 

Sociedade Brasileira de Cardiologia 
Data Horário Realização Reunião Local Auditório/

Sala

15/09/2011 • 
quinta- feira

14h00 – 18h00 SBC Diretoria da SBC
Sheraton  

Hotel
Brasília

17/09/2011 • 
sábado

08h30 - 10h30 SBC Solenidade de Abertura FIERGS 04

12h50 SBC Conselho Consultivo FIERGS
Conselho 

Consultivo

12h40 – 14h40 SBC
Reunião dos Investigadores dos 

Registros Brasileiros Cardiovasculares 
– REACT e ACCEPT

FIERGS 13

12h40 – 14h40 SBC
Reunião Diretriz Brasileira de Cardio-

Oncologia Pediátrica
FIERGS 10

12h40 – 14h40 SBC
Assembleia Extraordinária da 
Sociedade Sulamericana de 

Cardiologia (SSC)
FIERGS 07

18h15 • 
1ª convocação

18h30 • 
2ª convocação

SBC
Assembleia Geral de Delegados 

- AGAD
FIERGS 13
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Agenda de Reuniões • Assembleias 

Departamentos Especializados •
Grupos de Estudos • 
Sociedades Estaduais e Regionais • Outros

Data Horário Realização Reunião Local Auditório

16/09/2011 •
sexta-feira

12:40 às 14:40 SBC/PE Reunião Administrativa FIERGS 17

12:40 às 14:40 DHA Assembléia Geral FIERGS 20

12:40 às 14:40 SBCCV Assembléia Geral FIERGS 23

17/09/2011 •
sábado

12:40 às 14:40 Central de 
Eventos Sulamericana FIERGS 07

12:40 às 14:40 SOBRAC Reunião Administrativa FIERGS 08

12:40 às 14:40 Dr. Ibraim Reunião do GERT FIERGS 09

12:40 às 14:40 Central de 
Eventos

Diretriz Cardio – 
Oncologia Pediátrica FIERGS 10

12:40 às 14:40 GECESP Reunião Administrativa FIERGS 12

12:40 às 14:40 AB Eventos
Reunião de 

Comercialização do 
Congresso DECAGE 2012

FIERGS 14

18/09/2011 •
domingo

12:40 às 14:40 DECAGE Reunião Administrativa FIERGS 05

12:40 às 14:40 AB Eventos
Reunião de 

Comercialização 
Congresso SBC/RS 2012

FIERGS 06

12:40 às 14:40 DCC e DEIC Assembléia Geral DCC 
e DEIC FIERGS 07

12:40 às 14:40 SBCCV
Reunião sobre 
Dispositivos de 

Assistência Circulatória
FIERGS 08

12:40 às 14:40 DCP Assembléia Geral FIERGS 09

12:40 às 14:40 GEECG Reunião Administrativa FIERGS 14

19/09/2011 •
segunda- feira

12:40 às 14:40 SBC/CO Assembléia Geral 
Ordinária FIERGS 04

12:40 às 14:40 AB Eventos
Reunião de 

Comercialização 
Congresso DHA 2012

FIERGS 10

12:40 às 14:40 DERC Assembléia Geral FIERGS 13

12:40 às 14:40 DIC Reunião de Diretoria FIERGS 07
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sTEC • Título de Especialista em Cardiologia

Prova Teórica

Informações

SOGIPA – Sociedade Ginástica de Porto Alegre

Rua Barão de Cotegipe, 400 – São João – Porto Alegre – RS

Data: 16 de setembro de 2011 – sexta-feira

Inicio as 13h00 e término previsto para as 18h30min.

Resultado/Gabarito 

O gabarito e o  resultado  estarão  disponíveis  no  dia  17/09/2011,  a  partir  da  13h00,  
na  sede  do  66º Congresso Brasileiro de Cardiologia  (na Área de Credenciamento 
no Centro de Eventos FIERGS – Federação das  Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul, Avenida Assis Brasil, 8787 - Bairro Sarandi – Porto Alegre/RS).

 

Prova Prática

Informações

Os candidatos com nota igual ou superior a 120 pontos (currículo + prova teórica) 
que não comprovaram 01 ano de Residência ou Estágio em Clínica Médica, Titulo 
de Especialista em Clinica Médica ou Medicina Intensiva concedidos pela AMB, 
deverão realizar sua avaliação prática, obrigatoriamente, no dia 17 de setembro de 
2011, na sede do 66º Congresso da SBC. Mais informações serão prestadas após a 
divulgação da lista de aprovados. 
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Cursos ACLS e SAVIC
Realizaremos durante o 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia, Cursos de ACLS 
(Advanced Cardiac Life Support) e SAVIC (Suporte Avançado de vida em Insuficiência 
Cardíaca). Estes cursos se destinam a médicos, enfermeiros e alunos no último 
ano de medicina e enfermagem (há exigência de comprovação) que estejam 
devidamente pré-inscritos no curso e no congresso. 

 

O ACLS está formatado para ser realizado em apenas um dia, atendendo as normas 
da AHA - American Heart Association.

 

O aluno, ao se inscrever, receberá em seu endereço de correspondência o livro, 
atualizado, que servirá de base para o curso.

 

Realize suas inscrições no site da SBC : https://www3.cardiol.br/inscricao/

Se preferir entre em contato com a SBC:

Srs. Luis Felipe ou Carlos Bragatto 

 Tel.: (11) 3411-5528/5527

 Fax: (11) 3411-5504

e-mail: lfcruz@cardiol.br / carlosbragatto@cardiol.br 

Cantinho do Coração Presentes 
Não perca durante o 66º CBC a nova coleção “Amor pela Vida” 

No estande do Cantinho do Coração área institucional da SBC.

 

Estande de Internet no Congresso 

O estande de internet do 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia oferecerá serviços, 
curso e suporte aos congressistas e palestrantes durante todos os dias do evento, 
de acordo com a programação científica.

Alguns dos serviços disponibilizados serão: acesso a computadores para navegação 
gratuita; rede wi-fi; consulta aos periódicos internacionais e publicações da SBC; 
criação de home pages dos associados; segunda via de senha para Webmail 
Cardiol, inscrições para o Congresso da SBC Virtual; suporte individual aos usuários 
dos serviços e sistemas do portal da SBC.

Curso sobre o Consultório Digital da SBC
O curso terá demonstrações práticas de todos os recursos do Consultório Digital e 
apresentação dos novos módulos do sistema. Durante as aulas, será possível tirar 
as dúvidas e apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do software.
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Software oferecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) gratuitamente 
a todos os seus associados com o objetivo de otimizar seus consultórios. É 
totalmente desenvolvido pela SBC, possui atualizações constantes e suporte 
técnico especializado.

Para saber mais sobre este sistema, acesse o site: http://www.consultoriodigital.
com.br

Congresso Virtual da SBC
O Congresso Virtual da SBC oferece educação continuada à distância para 
atualização de modo flexível e com qualidade. É uma ótima oportunidade para 
quem não poderá comparecer ao evento presencial, e também para quem deseja 
assistir a todas as atividades de interesse.

Este projeto é reconhecido pela Comissão Nacional de Acreditação (CNA). 

Os inscritos no Congresso Virtual recebem um crédito de 40 horas de acesso, 
equivalentes a 10 pontos para atualização do Título de Especialista em Cardiologia 
SBC/AMB. Os interessados em se inscrever no 66º Congresso Virtual da SBC, que 
estará disponível no início de 2012, poderão se dirigir ao estande de internet 
durante o congresso ou acessar o site http://www.congressovirtual.com.br/.

As inscrições para este evento também poderão ser realizadas pela internet, 
através do site de inscrições online. Haverá um desconto especial para aqueles 
que se inscreverem previamente.

Cursos online da Universidade Corporativa SBC
Nova plataforma de educação continuada à distância pela Universidade Corporativa 
SBC, que, com uma proposta inovadora, proporciona atualização de modo flexível 
e com acompanhamento individual através do sistema de tutoria. no estande de 
internet, haverá divulgação dos programas e inscrições para os cursos disponíveis.

Acesse o site: http://educacao.cardiol.br/extensao/
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Secretarias: Credenciamento, Palestrantes  
e Científica 

Credenciamento · Palestrantes

Datas
16 de setembro 

(sexta-feira)
17 de setembro 

(sábado)
18 de setembro 

(domingo)
19 de setembro 
(segunda-feira)

Atividades Pré-Congresso e 
Fóruns Congresso Congresso Congresso 

Horário das 
Atividades 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00

Horário de 
Funcionamento 7h00 | 18h30 7h00 | 18h30 7h30 | 18h30 7h30 | 16h30

Secretaria Científica

Datas 16 de setembro 
(sexta-feira)

17 de setembro 
(sábado)

18 de setembro 
(domingo)

19 de setembro 
(segunda-feira)

Atividades Pré-Congresso e 
Fóruns Congresso Congresso Congresso 

Horário das 
Atividades 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00 8h30 | 18h00

Horário de 
Funcionamento 7h00 | 18h30 7h00 | 18h30 7h30 | 18h30 7h30 | 16h30

ANVISA e CFM

Público em Geral: em cumprimento às normas relativas à publicidade e 
propaganda instituídas pela RDC nº 102/00, da Diretoria Colegiada da ANVISA, 
informamos que será proibida a entrada de crianças e/ou demais pessoas não 
habilitadas a prescrever e/ou dispensar medicamentos, na aérea de exposição, salas 
e/ou auditórios junto às dependências do 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia.

Palestrantes: O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) obrigam a todos os palestrantes de eventos 
científicos a seguirem, estritamente, a regra disposta no Artigo 42 - §2º “Os 
palestrantes de qualquer sessão científica que estabeleçam relações com 
laboratórios farmacêuticos ou tenham qualquer outro interesse financeiro ou 
comercial devem informar potencial conflito de interesses aos organizadores 
dos congressos, com a devida indicação na programação oficial do evento e 
no início de sua palestra, bem como, nos anais, quando estes existirem.” Da 
RDC nº 102/00, principalmente, no que diz respeito à indicação ou não do 
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todos os palestrantes que apresentem no início de todas as suas participações 
científicas no 66º Congresso Brasileiro de Cardiologia, os slides informando 
possuírem ou não conflito de interesses. Os slides sobre o Potencial Conflito de 
Interesses estarão disponíveis no mídiadesk. Os palestrantes poderão solicitar 
auxílio dos operadores para a identificação dos mesmos.

Credenciamento no Congresso

Para agilizar o seu atendimento e por medidas de segurança no congresso, para 
efetivar seu credenciamento e obter seu crachá de identificação, será necessária a 
apresentação de um dos seguintes documentos:
Pré-inscrição - Carta de Confirmação (obtida através do Portal do Congresso, na 
Internet) de inscrição ou a Carteira de Associado da SBC ou o CPF.
Inscritos no local - Carteira de Associado da SBC ou o CPF.

É obrigatório o uso do crachá de identificação durante o período do 66º 
CBC para trânsito nas dependências do evento e ingresso nas suas diversas 
atividades, estando este de forma visível na altura do peito. Será cobrada 
uma taxa de R$ 50,00 para a emissão de segunda via do crachá perdido.

Recibo

Devido a questões de ordem fiscal e jurídica, o recibo ao qual você tem direito, 
onde é descrito o objetivo do pagamento e seu respectivo valor, será emitido 
automaticamente pelo sistema de inscrições do evento e somente em nome do 
congressista, não havendo em nenhuma hipótese a emissão de recibo manual.

Informação sobre o acesso a não prescritores

Como forma de garantir o atendimento às normas relativas à publicidade e 
propaganda instituídas pela Resolução 102/00, da Diretoria Colegiada da ANVISA , 
fica proibida a entrada de crianças, visitantes, acompanhantes e/ou demais pessoas 
não habilitadas a prescrever e/ou dispensar medicamentos, na área de exposição, 
bem como nos auditórios 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Sugerimos a leitura da Resolução da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf
Para os acompanhantes e visitantes, será cobrado uma taxa no valor de R$ 10,00 
(por pessoa) para a confecção do crachá. Lembramos que acompanhantes e 
visitantes não terão acesso a aérea de exposição, bem como os auditórios 18, 19, 
20, 21, 22 e 23. 
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Mídiadesk 

Conta com o gentil Patrocínio da Boehringer Ingelheim 

Os slides sobre o Potencial Conflito de Interesses estarão disponíveis no mídiadesk. 
Os(As) palestrantes, no momento em que forem passar suas palestras, poderão 
solicitar auxílio dos operadores para a identificação dos mesmos.

Sugerimos aos palestrantes que compareçam à Central de Multimídia-Desk (com, 
pelo menos, 12 horas de antecedência da sua apresentação), para teste e entrega de 
seus cds/pen-drive, devidamente identificados, constando o nome do palestrante, 
o slide de Potencial Conflito de Interesses (obrigatoriedade da ANVISA), o tipo da 
atividade, o tema central e o tema de sua palestra. 

Ex.: João da Silva; Colóquio arritmias; desfibrilador implantável. 

As palestras em vídeo deverão ser salvas no formato: “wmv”. Não utilize os 
formatos “avi”, “mpeg”. ou “mov” (podem dar problemas ) não é 100 % seguro. 
Sugerimos utilizar o assistente de viagem  ou  pacote para CD. Desta forma não 
deixará de copiar nenhum vídeo pois no momento em que o arquivo 

for salvo ele acusará se falta algum.

Leve seu vídeo em CD  e Pen Drive, pois caso haja qualquer problema em uma 
opção, você terá a 2ª opção.

Copiem o arquivo para essas mídias (CD e Pendrive) não arrastem e sim copiem 
pois pode haver qualquer problema no momento de arrastá-lo(s).

O Programa Oficial do evento será gerado na plataforma: Windows XP - Ofice 2007.

Obs.: Solicitamos a gentileza de evitar o uso de laptop, visto que a sua utilização 
torna a conexão mais lenta.

Atenção: Existem milhares de programas que criam e transformam vídeos 
VHS, Betacam e outros em vídeos que serão apresentados em computador. O 
dispositivo para rodar esses vídeos, nos respectivos programas, se chama CODEC. 
Para evitar atrasos na instalação de sua apresentação, ao inserir ou criar o vídeo 
de uma palestra, anexe o CODEC na mesma pasta do vídeo da apresentação. Esse 
será instalado junto com a apresentação da palestra, e o vídeo funcionará de forma 
correta em qualquer máquina.
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Somente o auditório 4 terá tradução simultânea: inglês x português. Para a 
retirada de receptores, à disposição em locais apropriados, será necessária 
a entrega de um documento original de identidade (com foto), que será 
devolvido no retorno do receptor.

Temas Livres 

Os Temas Livres aprovados foram encaminhados pela Central de Eventos da 
SBC, através de emails, para os responsáveis pelo envio dos mesmos, estando 
disponíveis para consulta no Portal da SBC, basta acessar o site: http://congresso.
cardiol.br/66/temas.asp

Os temas livres aprovados serão reproduzidos e publicados em suplemento da 
Revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia exatamente como foram enviados que 
será distribuído durante o 66º CBC. É terminantemente proibido qualquer tipo de 
inclusão, correção ou alteração (nomes ou textos).

O autor do tema livre aprovado que não comparecer para apresentá-lo, não enviar 
representante (um dos participantes do trabalho) ou não justificar a ausência, não 
poderá ser 1º autor em temas livres durante 03 anos consecutivos. 

Cada tema livre aprovado deverá ser apresentado pelo autor ou um dos co-autores 
(deverão obrigatoriamente fazer parte do trabalho), sendo obrigatória sua inscrição 
no Congresso, que poderá ser efetuada previamente, pelo site: https://www3.
cardiol.br/inscricao/ ou no local do evento na Secretaria de Inscrições Locais.

O apresentador deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no congresso.
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Melhores Temas Livres Orais 

Após o julgamento da Comissão Nacional Julgadora de Temas Livres (CNJTL), 
foram selecionados trinta e dois resumos, que obtiveram as melhores notas, 
para concorrer aos Prêmios de Melhor Tema Livre Oral. Esses temas livres foram 
distribuídos em quatro Sessões Semifinais, cada uma, com oito temas livres que 
serão apresentados nos dias 17 e 18 de setembro.

Foram designados para esta importante tarefa, dois coordenadores/ julgadores, 
com ampla atuação na SBC, que selecionarão dois temas livres em cada sessão 
semifinal, que concorrerão aos prêmios.

A Grande Final dos Melhores Temas Livres Orais será realizada no dia 18 de 
setembro, sessão única, com a apresentação dos oito temas livres classificados nas 
sessões semifinais.

É fundamental a presença dos autores/co-autores dos trabalhos concorrentes 
nessas sessões.
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Oficial da União de 26/10/1995) 

DECRETO Nº 1.684, de 26 de OUTUBRO de 1995. 

“Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 1.648, de 27 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conferências, 
congressos ou outros eventos similares que se realizarem no País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição,

DECRETA: 

Art. 1º Os arts. 1º, 2º e 4º do Decreto nº 1.648, de 27 de setembro de 1995, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º 

Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo somente poderá ser 
concedida nos casos em que o tema objeto do evento tenha como finalidade 
o aperfeiçoamento e a atualização do servidor, nos diversos campos do 
conhecimento humano. 

Art. 2º A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial da União, com 
antecedência de até dois dias da data de início do evento, devendo ser precedida 
de justificativa com o temário e a relevância do mesmo para a instituição.” 

“Art. 4º O servidor cujo afastamento tenha sido autorizado nos termos deste 
Decreto deverá comprovar a participação efetiva no evento.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 26 de outubro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Cláudia Maria Costin”
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Guarda Volumes / Achados e Perdidos

O estande do Guarda Volumes e Achados e Perdidos funcionará conforme horários 
abaixo:

Data Período

16/09/2011 sexta-feira 07h00 – 19h00

17/09/2011 sábado 07h00 – 19h00

18/09/2011 domingo 07h30 – 19h30

19/09/2011 segunda-feira 07h30 – 19h30

Estacionamento

O valor praticado é de R$ 10,00 (dez reais) a cada entrada no estacionamento. 
Ressaltamos que este preço é de responsabilidade do próprio Centro de Eventos 
FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, administrador 
deste serviço, estando sujeito a alterações sem prévio aviso.

Telefones Públicos 

São em torno de 15 telefones públicos distribuídos por todo o Centro de Eventos 
FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Atendimento Médico 

Haverá ambulatório e ambulância disponíveis para qualquer eventualidade médica 
durante o evento.

Campanha contra o Fumo
Sabemos que o fumo é um fator de risco para o coração. Por isso, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia está cada vez mais envolvida nessa campanha. Vamos dar 
um grande e saudável exemplo não fumando nas dependências do Centro de 
Eventos FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.
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Atualização Curricular 

É uma atividade com 180 minutos de duração, realizada em 2 dias com 90 minutos 
cada dia. 

• Composição: Um Coordenador e três Palestrantes por dia. 

• Tempo: Cada palestrante disporá de 20 minutos para falar; ao final, haverá 30 
minutos de discussão com a platéia, conduzida e comentada pelo coordenador. 
O coordenador pode ser o mesmo, nos dois dias, mas os palestrantes devem ser 
diferentes. 

Casos Clínicos 

É uma atividade com no mínimo 60 minutos de duração onde será apresentado 
um ou mais casos com desfecho bem definido (se uma técnica de imagem →  
“Gold Standard” ou conclusão cirúrgica; se caso cirúrgico → conclusão da cirurgia; 
se caso que envolva óbito →  necropsia). Deve ser ensaiada a apresentação 
em etapas, cada uma delas motivando a discussão provocada pelo moderador, 
devendo os debatedores interagir com a platéia.

• Composição: Um Coordenador, um apresentador e dois ou três debatedores 
que irão discutir o caso apresentado. Cabe ao moderador disciplinar o tempo de 
discussão em cada etapa para que seja respeitado o tempo de apresentação de 
cada caso, e que um comentário sobre os ensinamentos do caso finalize a atividade.

Colóquio 
É uma sessão do tipo informal com 90 minutos de duração onde o roteiro é 
debatido com a platéia, sem auxílio de slides. 

• Composição: Um Coordenador e quatro Participantes. 

Como Eu Faço 

É uma atividade com 45 minutos de duração. 

• Composição: Um Coordenador e dois palestrantes. 

• Tempo: Cada palestrante terá 15 minutos de fala e ao final haverá 15 minutos 
para a discussão com orientação do coordenador. 

Conferência 
É uma atividade com 30 minutos de duração

• Composição: Um Presidente e um Conferencista

• Tempo: O Conferencista terá 30 minutos para falar. Não há espaço para discussão. 
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É uma atividade na qual o mesmo assunto base é apresentado sob pontos de vista 
ou abordagens diferentes. 

• Composição: Um Coordenador e quatro Palestrantes. 

• Tempo: A duração total poderá ser de 90 a 110 minutos. Cada palestrante 
contará com 15 a 20 minutos para sua apresentação; ao final, haverá 30 minutos 
para discussão. 

Ponto de Vista 

É uma atividade com 45 minutos de duração.
• Composição: Um Coordenador, um Palestrante e um Comentador
• Tempo: O Palestrante terá 20 minutos para emitir o seu ponto de vista relacionado 
ao tema proposto, logo após o Comentador terá 5 minutos para comentar sobre 
ponto de vista do palestrante e ao final haverá 20 minutos para debate com a 
platéia, que deverá ser estimulado pelo Coordenador. 

Respostas Curtas para Perguntas Relevantes   
É uma atividade que visa obter respostas objetivas e rápidas aos principais assuntos 
da Cardiologia Clínica. Esta atividade poderá ter de 90 a 120 minutos.
• Composição: Um Coordenador e de seis a oito Palestrantes.
• Tempo: Os Palestrantes terão 10 minutos para responder objetivamente aos 
questionamentos propostos, é facultada a utilização de slides desde que sejam 
breves e ilustrem a apresentação. Após sua apresentação serão destinados cinco 
minutos para debate com a platéia sempre estimulada pelo Coordenador.

Sessão Especial 

É uma atividade que pode ter o formato de Mesa Redonda, Colóquio, Como Eu 
Faço ou Caso clínico, a duração pode variar entre 90 e 110 minutos. 

Tema livre oral 

É uma atividade com a duração de 70 a 120 minutos.

Composição: Dois coordenadores e de sete a doze apresentadores. 

Tempo: Cada Apresentador terá 8 minutos para apresentação e 2 minutos para 
discussão, perfazendo um total de 10 minutos. Caberá aos coordenadores 
controlar o tempo de apresentação e discussão para que não haja atrasos e assim 
evitar prejuízos ao bom desenvolvimento da atividade. 


