Como é do conhecimento de toda a comunidade engajada no DEIC 2020, informamos
recentemente a mudança do Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca de junho para
outubro de 2020 em atenção à Pandemia do COVID 19. No entanto, em respeito e
solidariedade aos pacientes, profissionais de saúde, instituições parceiras que tantas
dificuldades estão enfrentando, entendemos que esta medida tornou-se insuficiente e que a
atitude responsável, consciente e inevitável a ser tomada neste momento é a prorrogação
do evento para 2021.
Além do sentimento de solidariedade e parceria, nossa decisão foi fundamentada em
questões de caráter objetivo e prático.
São eles:
• A Expectativa da comunidade científica em ter um envolvimento por um tempo
indeterminado com a pandemia do COVID-19 e as consequências ainda
desconhecidas;
• As incertezas atuais que envolvem a logística de viagem e o tempo necessário para a
acomodação da nova ordem do processo de forma geral;
• A necessidade de termos a harmonização de todas as partes envolvidas na construção
da infraestrutura para a realização de um evento de excelência como tem sido o
Congresso do DEIC;
• Aspectos econômicos que foram fragilizados nessa fase e que farão o profissional da
saúde focar-se na imersão no trabalho com menos disponibilidade de agenda para
participação em eventos científicos.
Desta forma, comunicamos que o Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade
Brasileira de Cardiologia teve o seu Congresso anual transferido para:
NOVA DATA: 24 a 26 de junho de 2021.
MESMO LOCAL: Royal Palm Plaza de Campinas, São Paulo
Com a certeza de que o “Inovar nos aproxima”, buscamos com esta medida proporcionar a
todos os envolvidos um evento de excelência em que possamos compartilhar experiências e
conhecimento, acreditando que a nova data nos trará o ambiente de bem estar necessário
para o cultivo de novas ideias e iniciativas.
Desejamos que o período atual seja superado da melhor forma possível e com muita saúde,
em especial, para toda a comunidade médica
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