
5

3ª CIRCULAR

Mensagem aos Congressistas
Aproxima-se o 71o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Estamos preparando com esmero o maior e melhor 
congresso da história da especialidade na América Latina, com muitas novidades.

A Conferência Magna será realizada por Paul Welton (Tulane, EUA), o primeiro autor do estudo SPRINT 
e coordenador da nova diretriz norte-americana de hipertensão, a ser lançada por ocasião do congresso. 
Estarão presentes cerca de outros 30 convidados internacionais, líderes das mais importantes entidades da 
cardiologia, tais como ACC, AHA, ESC, Internacional de Aterosclerose, Portuguesa e Interamericana de Cardiologia, 
além das universidades Harvard e Duke, com as quais realizaremos simpósios conjuntos.

Dentro do Congresso, ocorrerá o BRASIL PREVENT, reunindo o Estado da Arte na Prevenção, cuja abertura será 
realizada por Peter Libby (Harvard, EUA) junto a outros importantes especialistas nacionais e internacionais.

Estaremos realizando, pela primeira vez, o FÓRUM DE IDEIAS, com a presença de personalidades inspiradoras médicas e 
não médicas, a ser aberto por Michael Valentine (Virginia, EUA), vice-presidente do ACC, que debaterá a “Formação de 
médicos líderes”. Outros temas como “Comunicação”, “Alimentação Saudável” e “Espiritualidade” serão abordados com 
a participação de destacados palestrantes e debatedores do Brasil e do exterior, com ampla interação com a assistência.

De maneira inovadora, o centro do congresso será ocupado pela ARENA HANDS-ON, com variados treinamentos práticos 
de habilidades específicas. Também teremos o ESPAÇO TENDÊNCIAS, com mini-cursos e workshops sobre aspectos 
emergentes de áreas como Dislipidemia Grave, Hipertensão, Arritmias, DAC e outras. Simpósios dos Departamentos 
e Grupos de Estudo aprofundarão o conhecimento em áreas específicas, além de uma primorosa programação 
científica geral, cuidadosamente preparada para encantar o congressista e promover atualização científica de qualidade.

Teremos ainda a área MOVIDOS PELO CORAÇÃO, onde, por meio da arte e do esporte, levaremos a mensagem de 
prevenção à população. Música, teatro, mágica, circo e atendimentos de saúde integrarão os cardiologistas e a 
população nesta grande ação popular.

A maravilhosa cidade de Fortaleza, o Ceará e uma nova SBC estão de braços abertos para recebê-lo. 
Esperamos ansiosamente encontrá-lo no 71o Congresso Brasileiro de Cardiologia. O encontro marcado do 
cardiologista brasileiro.
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