1ª CIRCULAR

MENSAGEM AOS CONGRESSISTAS
SBC 2017: Inovação, Tecnologia, Interatividade, Conhecimento
Estamos entusiasmados com as muitas novidades que acontecerão no SBC 2017 - 72º Congresso Brasileiro de
Cardiologia, a ser realizado de 3 a 5 de novembro, no mais novo Centro de Convenções do país, o São Paulo
Expo.
Quem atua na especialidade não pode perder esse que é o grande encontro do Cardiologista Brasileiro, agora
especialmente preparado para encantar o congressista, junto aos maiores nomes da cardiologia nacional e cerca
de 40 dos mais prestigiados palestrantes internacionais da atualidade.
A estrutura organizacional do Congresso foi totalmente modernizada para que a Comissão Científica pudesse
ousar na criação de novos modelos de atividades, com o uso de inovadores recursos tecnológicos que propiciam
maior interatividade e melhor difusão do conhecimento. Além disso, toda a programação científica está sendo
lapidada com esmero, incorporando as sugestões recebidas dos sócios, dos departamentos e das sociedades
estaduais, e também contribuições das principais representações científicas internacionais com as quais a SBC
tem aprofundado o relacionamento e o profícuo intercâmbio de experiências.
O SBC 2017 vai conter novidades totalmente interativas, como Cardio-X (Cardiology Experience by SBC & ACC),
Summit de Inovações em Cardiologia Intervencionista, Fórum de Ideias, Brasil Prevent International, Espaço
Tendências, SBC Hands-on, Gran Simposio Ibero-latino-americano, Simpósio JACC/ABC/IJCS, Congresso das
Sociedades de Cardiologia de Língua Portuguesa, Fórum de Defesa Profissional, simpósios conjuntos com AHA,
ESC, ACC, SOCESP. Contaremos também com as representações estrangeiras: Interamericana (SIAC),
Portuguesa (SPC), Espanhola (SEC), Israelense (IHS), as duas entidades Argentinas (FAC e SAC), Uruguaia
(SUC), Sociedade de Lípides e Aterosclerose de Omã, Federação dos Países de Língua Portuguesa (FSCLP),
entre outras parcerias.
Entre os convidados estrangeiros já confirmados, estão: Valentin Fuster (Mount Sinai, USA), Peter Libby
(Harvard, USA), Steven Houser (AHA), Richard Chazal e Michael Valentine (ACC), Jeroen Bax e Fausto Pinto
(ESC), Roxana Mehran, George Dangas, Ebehard Grube e David Holmes (Cardiologia Intervencionista), entre
outros destaques da cardiologia mundial.
As inscrições tiveram o valor congelado do último ano, com a novidade de que, agora, o congressista terá acesso
livre ao Congresso Virtual, no qual poderá assistir ou rever as gravações das principais programações do evento
no conforto de sua casa.
Temos um encontro marcado nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em São Paulo, no SBC 2017. Até lá!
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