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Líderes da ACC compartilham experiência e percepções com a comunidade 

brasileira de cardiologia 
 

WASHINGTON (Nov. 18, 2020) — Líderes do American College of Cardiology (ACC) participarão do 
75º Congresso Brasileiro de Cardiologia - Digital da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que 
acontecerá de 20 a 22 de novembro de 2020. Durante o Congresso, os líderes do ACC compartilharão 
seus conhecimentos e percepções sobre as melhores práticas clínicas, novas pesquisas e outras 
questões enfrentadas pela comunidade de cardiologia. 
 
Lideradas pelo presidente do ACC, Athena Poppas, MD, FACC, as sessões com especialistas do ACC 
incluem: 
Sessão Especial Internacional 
20 de novembro de 2020 
20:00 Horário Padrão Brasileiro 
 
Sessão Conjunta SBC/ACC/Cleveland Clinic - Estratégias Baseadas em Evidências para Melhorar os 
Cuidados de Saúde em Cardiologia 
21 de novemvro de 2020 
15:00 Horário Padrão Brasileiro 
 
Fronteiras da Medicina Cardiovascular 
22 de novembro de 2020 
14:00 Horário Padrão Brasileiro 
 
O ex-presidente da ACC, C. Michael Valentine, MD, MACC, receberá o Mérito SBC - Prêmio Internacional 
de Ensino, que homenageia um representante da cardiologia internacional que tenha feito importantes 
conquistas na cardiologia nacional e internacional. O prêmio será entregue durante a Sessão de 
Abertura da conferência no dia 20 de novembro de 2020 às 19:00 Horário Padrão do Brasil. 
 
Saiba mais sobre a conferência: https://www.sbc2020.com.br/  
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O American College of Cardiology vislumbra um mundo onde a inovação e o conhecimento otimizam os 
cuidados e os resultados cardiovasculares. Como a casa profissional de toda a equipe de cuidados 
cardiovasculares, a missão do College e de seus 54.000 membros é transformar os cuidados 
cardiovasculares e melhorar a saúde do coração. O ACC confere credenciais a profissionais 
cardiovasculares que atendem a qualificações rigorosas e lideram na formação de políticas, padrões e 
diretrizes de saúde. O College também oferece educação médica profissional, dissemina pesquisas 
cardiovasculares por meio de JACC Journals, mundialmente renomados, opera registros nacionais para 
medir e melhorar o atendimento e oferece credenciamento cardiovascular a hospitais e instituições. 
Para mais informações, visite acc.org. 

### 

http://www.acc.org/

