
Ata da Assembléia do DHA durante o congresso da SBC em São Paulo, realizada 
no dia 09 de setembro de 2007, às 18:00h no Hotel Transamérica, em São Paulo – 
SP. 
 

Membros Presentes: 

- Andréa Brandão 

- Flávio Fuchs 

- Sandra Fuchs 

- Marcus Malachias 

- Weimar Sebba 

- Audes Magalhães 

- Eduardo Pimenta 

- Marcio Kalil 

- Paulo Toscano 

- Luiz Scala 

- Érika Maria Campana 

- Flavia Lopes Fonseca 

 

A Dra. Andréa iniciou a assembléia agradecendo a presença de todos. Sobre a  Revista Brasileira de 
Hipertensão, comentou que a Dra. Fernanda Colombo passará a acompanhar as atividades referentes à 
Revista com o intuito de ajudar o Dr. Fernando Nobre. Informou também que o convidado estrangeiro do 
SBC/DHA – Lawrence Appel estava muito satisfeito com sua vinda ao Brasil pelo interesse manifestado 
pela sua área de atuação – nutrição e hipertensão arterial. A Diretoria do DHA propôs que como parte 
dos custos pela sua vinda ao Brasil  fosse incluída a sua visita ao Rio de Janeiro com custos adicionais 
de cerca de U$1000,00, que ainda estariam dentro da estimativa inicial de custeio total do palestrante, 
contra o que não houve oposição. 

Em seguida o Dr Weimar comentou sobre o projeto do DHA para a inscrição de novos sócios, relatando 
que cerca de 200 novas inscrições foram efetivadas no mês de agosto e propôs novas ações de 
divulgação para que a meta dos 2007 sócios até o final do ano possa ser atingida. 

O Dr. Marcus Malachias prosseguiu relatando que em 2007 já foram realizadas 14 confrarias da 
hipertensão e que 20 novos encontros ainda serão realizados neste ano. Comentou ainda da 
necessidade do DHA verificar junto às diretorias regionais as mudanças ocorridas nos representantes do 
DHA para uma atualização destes nomes. O Dr. Weimar prossegue sugerindo que a intranet criada para 
a comunicação entre as regionais, como parte do projeto para os novos sócios, seja utilizada para 
agilizar ainda mais o contato entre as regionais. 



Com relação à situação financeira do departamento; o saldo em conta do DHA é de 426.011,17 não 
estando computada neste valor a movimentação financeira do Congresso Latino Americano de 
Hipertensão e Obesidade que ocorrerá em novembro próximo no Rio de Janeiro  

Na seqüência, a Dra. Andrea relatou que o Congresso Latino Americano de Hipertensão e Obesidade 
terá um custo elevado, embora a captação de recursos até o momento praticamente cubra estes custos, 
mas a expectativa de lucro para o evento é baixa. O Dr. Audes sugeriu que os melhores temas livres 
enviados para o Simpósio de Hipertensão sejam transformados em artigos originais pela Revista 
Brasileira de Hipertensão. 

Foram discutidas ainda que, para o simpósio de hipertensão em Natal em 2008 a ser presidido pela Dra. 
Fátima Azevedo, inicie a captação com a indústria farmacêutica ainda em 2007. 

Finalmente a Dra. Andréa comentou que o DHA irá enviar correspondência para as regionais do Sul e 
Centro-Oeste para que estas possam manifestar a intenção em sediar o Simpósio de Hipertensão em 
2009. E encerrou a reunião comentando que o projeto do DHA para a gravação de aulas com temas 
relacionados à hipertensão e que ficarão disponibilizadas no portal da SBC/DHA para os sócios está 
sendo realizado com sucesso durante o congresso da SBC e portanto com custo zero para o DHA pois 
todos os palestrantes convidados para o projeto da WEB já se encontram presentes em São Paulo. 

 

Sem outros assuntos a serem tratados, Dra. Andréa encerrou a Assembléia, agradecendo a presença de 
todos. 

 


