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Caros (as) amigos (as) e colegas,

Em nome da CECon/SBC, tenho a grata satisfação de recebê-los (as) em Curitiba para o 70º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CARDIOLOGIA.

Este Congresso de Curitiba, é importante lembrar, marca um momento especial. Tempo de comemorar, além da 
realização de nada menos que setenta encontros científicos, a glória septuagenária de uma senhora nascida em 
14 de agosto de 1943: a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Nesta edição, assim como aconteceu em Brasília, o Congresso está voltado para você, cardiologista clínico que atua na 
prática médica diária sem, contudo, negligenciar os avanços da ciência que ocorreram nos últimos anos.

O que pretendemos oferecer é uma programação científica ampla, diversificada, multidisciplinar, interdepartamental, 
atrativa e provocativa. Tudo isso a partir da abordagem de temas atuais, de ordem prática, estabelecidos ou 
controversos, que venham atender aos anseios dos cardiologistas brasileiros.

A programação científica foi construída com muita dedicação, e resultou de um trabalho árduo da CECON e das 
contribuições dos Departamentos especializados da SBC e, também, das sugestões dos Associados. Ouvimos todas 
as Sociedades Estaduais e suas sugestões de palestrantes potenciais. 

Buscamos parcerias com as principais Sociedades de Cardiologia internacionais, as quais enviaram sugestões de 
programação e palestrantes.

Reunimos 515 palestrantes para formar uma corrente de opinião que reflita a experiência acumulada da cardiologia 
brasileira. Identificamos potenciais palestrantes de diferentes regiões do País e suas áreas de atuação, na tentativa 
de reduzir as diferenças regionais, mas, ao mesmo tempo, tentamos privilegiar a expertise de cada um. Renovamos 
o corpo de palestrantes com atenção especial aos jovens cardiologistas.

Solicitamos aos Programas de Pós Graduação que enviassem suas pesquisas para serem apresentadas na vitrine 
do nosso congresso.

A programação científica, composta de 294 Sessões Temáticas e mais de 1.000 atividades, tenta ser inovadora, 
com participação multiprofissional, interagindo a diversidade das subespecialidades da cardiologia e priorizando 
a interatividade com a audiência. Também inovadoras são as Sessões anatomoclínicas, as Sessões focadas na 
avaliação do paciente assintomático, de Escolha Inteligente em Cardiologia e dos grandes TRIALS da atualidade, as 
quais foram um grande sucesso de público no congresso de Brasília.

Recebemos 965 abstratos, sendo que 387 foram aprovados após análise criteriosa de um corpo seleto de julgadores. 
Os Temas Livres serão apresentados em horário nobre e com premiação dos melhores trabalhos.

Tudo isso foi uma construção coletiva que resultou em uma grande programação científica, que esperamos 
que atenda a natural expectativa dos Associados, a grande família dos 14.000 sócios da SBC.

Um Evento dessa magnitude só pode ser elaborado com o apoio de muitas pessoas e Instituições, às quais desde já 
agradecemos penhoradamente.

Contamos com o privilégio de sua presença na cidade de Curitiba, e, esperamos que o EVENTO corresponda à sua 
natural expectativa, o que será para nós uma grande satisfação.

Sejam bem-vindos e tenham um ótimo congresso,

Maria da Consolação V. Moreira

Diretora Científica e Presidente da Comissão Executiva do 
70º Congresso Brasileiro de Cardiologia (CECon)


