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Congresso Brasileiro
de Cardiologia mensAgem dos 

Presidentes
 

Prezados colegas, nossa sincera saudação,
 
A construção da agenda cientifica do 67º congresso Anual da sBc está em pleno andamento. o evento será realizado 
em recife, capital de Pernambuco, com duração de 3 dias e meio, dos dias 14 de 17 de setembro 2012, e para tal 
estamos preparando uma agenda superlativa, em negrito, seja com aplicação de novas ferramentas para promoção 
da educação médica continua como de novas parcerias com sociedade internacionais de relevancia. nosso evento 
utilizará a plenitude do centro de convenções do estado pernambucano totalizando proximo de 20 salas de atividades 
simultaneas.
 
A comissão cientifica dedicada ao evento gerenciou a integração dos departamentos assim como as regionais da 
sBc, para a criação e promoção de sessões científicas que visam estimular a discussão e a exposição das fronteiras do 
conhecimento na prática clínica, permeando a investigação clínica, aliado a comprovação e estratificação por meio 
de métodos gráficos e de imagem, culminando com a discussão das melhores opções terapêuticas, farmacológicas, 
intervencionistas ou cirúrgicas, para o tratamento do amplo escopo das doenças cardiovasculares.

estão confirmados como convidados internacionais entre outros:
 
dr. david r. Holmes (eUA), dr. eric Peterson (eUA), dr. manesh Patel (eUA), dr. John Alexandre (eUA), dra. marian 
Limacher (eUA), dr. William Zoghbi (eUA), dr. Panos Vardas (grécia), dr. Fausto Pinto (Portugal), dr. michel Komadja 
(França), dr. stephan Windecker (suíça), dr. Keith Fox (escócia), dr. david Wood (inglaterra), dr. roberto Ferrara (itália)
dr. oscar Alfieri (itália), dr. Vicente Bertomeu martinez (espanha), dr. Angel cequier Fillat (espanha), dr. Jose ramon 
gonzalez (espanha), dr. mario Lopes (Portugal), dr. Lino gonçalves (Portugal), dr. daniel Pinero (Argentina), dr. Jorge 
Belardi (Argentina), dr. cesar Belziti (Argentina)
 
confira a grade diária de eventos conjuntos internacionais a serem realizados em recife, na vigência do 67 congresso 
Anual da sBc

sexta-feira
14 de setembro

sábado
15 de setembro

domingo
16 de setembro

segunda-feira
17 de setembro

Simpósio “Duke University” Abertura Oficial e “American 
College of Cardiology”

“European Society of 
Cardiology” e “American 
Heart Association”

“American Heart 
Association”

Simposio Hipertensão 
Pulmonar

Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia

Sociedade Espanhola de 
Cardiologia

Sociedade Interamericana 
de Cardiologia

Sociedade Argentina de 
Cardiologia

Luiz alberto Piva e mattos

Presidente da  
comissão executiva e 
científica do 67º cBc
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andrade
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