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Mensagem do Presidente do Congresso

Mensagem do Presidente do XXXVII Congresso Norte-Nordeste de 
Cardiologia e 12º Congresso Alagoano de Cardiologia

O árduo trabalho iniciado em maio de 2016, quando oficialmente recebemos a incumbência de sediar este encontro, lá 
em São Salvador, na boa terra da Bahia, chega ao fim. Foram 13 meses de intensas e emocionantes atividades: infindáveis 
reuniões, inúmeros pedidos de auxílio, a entes públicos e privados; algumas recepções calorosas, outras nem tanto. Para cada 
sim obtido, o agradecimento, a confiança e a renovação do ânimo para novas empreitadas. Para cada não, por incrível que 
possa parecer, a energia redobrava. Algumas vezes vinham forças, não se sabe bem de onde. Até perdemos algumas viagens; 
a esperança, todavia, nunca.

A Comissão Organizadora deste Congresso se esmerou visando a realizar um evento à altura das briosas tradições da 
Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, em que pesem as enormes limitações orçamentárias, impostas por uma conjuntura 
econômica para lá de desfavorável.

Focamos na programação científica: uma grade enxuta, porém rica em conteúdo, com a participação de convidados de 
escol, referências em suas áreas de atuação. Abordamos os grandes temas da Cardiologia, sem, no entanto, perder de vista as 
inovações e avanços que fazem da nossa especialidade uma das mais atrativas e vibrantes da medicina.

Para que tudo isso passasse de sonho à realidade, contamos com o apoio indispensável de muita gente de boa vontade 
– membros da SBC/AL, comissões científica, social e de temas-livres. Foram chamados colegas de 15 estados da Federação, 
porque não podemos prescindir da troca de conhecimentos e experiências, certeza de que nos tornaremos profissionais 
melhores e mais comprometidos na busca constante do aperfeiçoamento capaz de dotar o médico daquilo que todo paciente 
dele espera e necessita: ciência e humanismo.

Também não descuidamos da programação social. Será um grande prazer vê-los desfrutar da cultura local em suas diversas 
nuances: uma culinária que fascina, uma música que inspira, um folclore e um artesanato que encantam. Tudo isso, além da 
proverbial hospitalidade do povo alagoano; do sal, do céu e do sol da paradisíaca Maceió, uma das mais belas e acolhedoras 
capitais do Brasil.

Sejam todos muito bem-vindos!

Francisco de Assis Costa
Presidente do XXXVII Congresso NNE de Cardiologia e 12º Congresso Alagoano de Cardiologia 


