
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO SOBRE IMPACTO DO COVID-19 EM EVENTOS DA SOCESP 

   

São Paulo, 18 de Março de 2020. 

 

Frente a perspectiva dos riscos relacionados ao aumento significativo de portadores do Coronavírus 

e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo que 

orientam a suspensão de eventos, a SOCESP está cancelando as suas atividades presenciais na capital 

e no interior até o dia 30 de abril de 2020. Esta ação será acompanhada pela diretoria da SOCESP e 

novas decisões poderão ser deliberadas em momento oportuno. 

O mundo está vivenciando um cenário único, dinâmico e desconhecido. No Brasil já convivemos com 

a transmissão comunitária do vírus e a expectativa que nas próximas semanas passaremos de 

dezenas de pacientes para milhares de casos de pessoas infectadas. Neste momento não é possível 

prever a quantidade de pacientes, a velocidade de propagação da doença e a duração desta 

pandemia, porém, existem fortes evidências que o pico da doença ocorrerá nas próximas semanas e 

que iremos conviver com esta doença nos próximos meses. 

Estes fatos nos trazem a preocupação sobre a situação que encontraremos durante o 41º Congresso 

da SOCESP, previsto para os dias 11 a 13 de junho. A despeito das incertezas, há a real e forte 

possibilidade de estarmos neste período com a doença ainda em disseminação, inclusive com 

medidas restritivas de movimentação da população determinadas pelo poder público, o que nos fez 

decidir pelo adiamento do evento. 

Acreditamos que este adiamento é prudente, apropriado e urgente. Não há condições de 

aguardarmos a evolução da doença nos próximos meses, visto considerarmos que esta decisão sendo 

adotada há 3 meses do evento facilitará nossos congressistas, parceiros e fornecedores a 

administrarem suas agendas e recursos e assim minimizar as consequências deste fato. Entendemos 

a espera de mais três ou quatro semanas não nos dariam a confirmação da segurança desta data, e 

que quanto mais próximo do evento esta decisão fosse tomada ou imposta, maiores seriam os 

transtornos. 

A SOCESP está avaliando as possibilidades de transferência do congresso para o segundo semestre 

ou cancelamento do evento de 2020. Com dedicação, tranquilidade e aliado ao seu apoio, iremos 

garantir novamente a realização de um dos maiores e melhores congressos de cardiologia do mundo. 
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