MENSAGEM DOS PRESIDENTES

Bem-vindo ao 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia, o maior evento da especialidade na América Latina.
Começando na sexta-feira pela manhã, com a magnífica programação dos Simpósios dos Departamentos,
Grupos de Estudo e o I Congresso Acadêmico de Cardiologia, estamos trazendo muitas inovações.
Entre elas, a CERIMÔNIA OFICIAL de ABERTURA, já no início da tarde, com a imperdível CONFERÊNCIA
MAGNA, com Paul Welton (Tulane, EUA), abordando o seu celebrado estudo SPRINT e as novidades sobre
o manejo da hipertensão arterial.
Contamos com uma variada programação, cuidadosamente preparada para encantar o congressista,
apresentados por quem faz , produz e atua em cada área do conhecimento. Além dos principais cardiologistas
brasileiros, teremos 30 convidados internacionais, líderes das mais importantes entidades da cardiologia
mundial, tais como ACC, AHA, ESC, SPC, SIAC, Internacional de Aterosclerose e de universidades como
Harvard, Duke e John Hopkins, com os quais realizaremos simpósios conjuntos.
Não perca o BRASIL PREVENT, reunindo o Estado da Arte na Prevenção e Controle dos Fatores de Risco.
Pela primeira vez, estamos realizando o FÓRUM DE IDEIAS – muito além da ciência, com personalidades
inspiradoras médicas e não médicas, nacionais e internacionais, que debaterão temas inusitados e
de grande interesse.
De maneira inédita, o centro do congresso será ocupado pela ARENA HANDS-ON, com variados treinamentos
práticos de habilidades específicas. Também novo é o ESPAÇO TENDÊNCIAS, de minicursos e workshops.
Teremos ainda a campanha Setembro do Coração, com o lançamento do movimento MOVIDOS PELO
CORAÇÃO, que, por meio da arte, levará a mensagem de prevenção e adesão ao tratamento à população.
Música, circo, oficinas, assistência, orientações e o BLS On The Beach integrarão os cardiologistas e a
população, nesta grande ação popular na bela Praia de Iracema, no sábado.
A ÁREA DE EXPOSIÇÃO foi projetada para trazer descontração, conforto e confraternização, junto aos nossos
apoiadores, e onde também estão o SBC Clube, as ilhas WI-FI e a Área Institucional da SBC
Fortaleza, o Ceará e uma nova SBC estão de braços abertos para recebê-lo, neste encontro marcado do
cardiologista brasileiro.
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