Congresso Brasileiro
de Cardiologia

Mensagem dos

Presidentes

Prezados Colegas, Recebam Nossa Saudação,
O encontro científico maior da nossa Sociedade, o nosso congresso anual, está se aproximando. A sua edição de número
67, será realizada na cidade de Recife, Pernambuco, de 14 até 17 de Setembro de 2012, evento este primeiro, organizado e
construído sob a égide da nova administração bienal societária (2012/2013). O encontro anual oficial da cardiologia brasileira
se constitui no maior evento na América Latina, quarto mundial, em público, salas simultâneas e parque de exposição dos
parceiros da entidade.
Efetivamos a ouvidoria dos eventos passados e procuramos desenvolver aprimoramentos e correções que atendam as
demandas dos sócios, médicos e cardiologistas, que buscam no evento, renovação de conhecimentos, consolidação de
evidencias para a aplicação na prática clínica e noticias dos avanços localizados na fronteira do conhecimento.
O evento se desenvolverá em 3 dias e meio, iniciando-se na sexta-feira pela manhã e encerrando-se na segunda-feira, após
a sessão vespertina.
Na sexta-feira desenvolveremos simpósios inéditos, como da “Equipe do Coração”, “Cardiologia Baseada em Evidências”
e “Simpósio Internacional Duke University – Summit on New Anticoagulant and Antiplatelet Therapies”, adicionado as
atividades especiais, verticais, desenvolvidas pelo múltiplos departamentos/grupos de estudo societários.
Merece destaque maior as atividades internacionais conjuntas a serem desenvolvidas, perdurando por um dia inteiro,
com o American College of Cardiology (sábado), European Society of Cardiology (domingo) e American Heart Association
(segunda-feira). Adicionado a estes sessões conjuntas com as sociedades coirmãs de língua portuguesa e espanhola.
Nosso propósito maior é desenvolver uma programação ampla, em consonância com o desenvolvimento e impacto dos
estudos e tratamentos das doenças cardiovasculares, e o seu impacto na prática clínica vigente.
Esta agenda será ofertada aos presentes, nestes 3 ½ dias, apresentada em até 20 salas simultâneas, procurando mesclar
os diversos profissionais que atuam em nossa especialidade, permeando-os entre si, para que o fomento resultante da
discussão das diversas estratégias diagnósticas e terapêuticas, forneça recomendações e conclusões que atinjam o público
presente, e sejam transladadas para a prática clinica, em benfeitorias para o nosso bem maior, nossos pacientes.
Esta agenda será ministrada por mais de 400 colegas brasileiros, e próximo de 40 convidados internacionais, no Centro de
Convenção EMPETUR/Pernambuco.
Confira os destaques da programação cientifica preparado com esmero para a sua assimilação, e as manchetes que
enviaremos semanalmente, por meio eletrônico, para que você selecione os tópicos do seu interesse.
Contamos com você na ensolarada, encantadora e apaixonante Recife,
Vamos em Frente Colegas!

Luiz Alberto Piva e Mattos
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