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Mensagem do Presidente do Congresso
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Caros colegas

Como Presidente do Congresso do DIC, gostaria de 
convidá‑los para participarem do nosso evento científico anual 
em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon, de 10 a 12 de abril 
próximo. Neste ano, teremos novidades e acontecimentos 
especiais. Para começar, o professor Luigi Badano, ex‑presidente 
da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, nos brindará 
com uma Conferência Magna imperdível. Teremos também 
a honra de receber o renomado professor Jae Oh, da Mayo 
Clinic e outros eminentes destaques da Ecocardiografia/Imagem 
mundial, como Meryl Cohen (EUA), Yan Topilsky (Israel), 
Stephen Underwood (Inglaterra), Jorge Lowenstein (Argentina), 
Vera Rigolin (EUA), Natalie Marks (EUA), Ricardo Ronderos 
(Argentina), Rodrigo Hernandez (Chile), Harvey Hecht (EUA), 

Alfredo Prego (Uruguai) e Carlos Trias (Uruguai). O programa 
científico contempla os formatos tradicionais de atualização, 
ao mesmo tempo oferecendo novas oportunidades de ensino 
e interação com o corpo docente do Congresso. Por exemplo, 
teremos uma sensacional sessão anátomo‑eco‑cirúrgica 
com a Dra Vera Aiello (INCOR), agora não só no módulo 
de Congênitas, mas também nos Adultos. Novas oficinas de 
ecocardiografia com a chancela do DIC serão realizadas, com 
foco no aspecto prático. Intensiva discussão de casos clínicos 
e sua abordagem com os métodos de Imagem fará parte do 
programa. Os congressistas terão à disposição novos stands, com 
a demonstração do simulador de eco‑transesofágico e a inédita 
venda de artigos com o logo do DIC. E a nova Diretoria tem o 
orgulho de anunciar a volta do “Eco é o Limite!”, gincana em 
que aprendizado e diversão se mesclam.

As opções de lazer também são muitas para o congressista 
e sua família. A cidade anfitriã é mundialmente conhecida 
por seu povo acolhedor e suas belezas naturais, como as 
Cataratas de Iguaçu e o Parque das Aves, além de muitas 
ofertas de compras na Tríplice Fronteira, passeios em trilhas, 
usina de Itaipu e outras atrações.

Venha se atualizar e desfrute de tudo o que Foz de Iguaçu 
tem para oferecer.
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