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PALAVRA DA PRESIDENTE

III Simpósio Nacional de
Hipertensão Arterial:
missão cumprida

O

Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC/DHA) tem como sua principal missão o desenvolvimento
de ações que envolvam o crescimento científico e a educação médica
e de outros profissionais da saúde na área de Hipertensão Arterial.
Não há melhor exemplo para este tipo de ação do que a realização
do Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial, hoje, o principal evento científico do
SBC/DHA. Tudo começou em 2004, com a iniciativa pioneira do Dr. Hilton Chaves, e com
o apoio irrestrito do Dr. Marco Mota, então presidente do SBC/DHA. Na seqüência, o
próprio Dr. Marco Mota organiza o II Simpósio Nacional em Maceió, com muito sucesso,
consolidando o evento no calendário nacional como um encontro de destacado valor
científico, sempre aliando a atualização com a aplicação prática do conhecimento. Em
novembro de 2006, tivemos a terceira versão deste evento, realizado em Goiânia, sob
a direção do Dr. Weimar Sebba Barroso. Uma história de sucesso, sem dúvida.
Acredito que temos o dever de sempre reforçar a importância da Hipertensão Arterial
no cenário da saúde nacional, que a caracteriza como um dos principais desafios na
medicina atual. Alta prevalência, elevado risco cardiovascular associado e baixas taxas
de controle são alguns pontos que justificam esta afirmativa. Seu caráter multifatorial e
multidisciplinar conferem complexidade à implementação das estratégias terapêuticas.
Há muito a ser feito. Há muito a avançar. Políticas de saúde, investimentos e
principalmente ações relacionadas à educação e à prevenção da doença são fundamentais na condução deste processo. Precisamos juntar esforços, médicos e outros
profissionais de saúde, sociedades científicas, órgãos governamentais, iniciativa
privada, população, para que os avanços possam ocorrer.
O III Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial contribuiu, sem nenhuma dúvida,
para o alcance de todos estes objetivos. O trabalho incansável, dedicado e competente
do Dr. Weimar Sebba Barroso e de toda a sua equipe foi destaque na realização deste
evento do SBC/DHA. Também não podemos deixar de ressaltar a colaboração do Dr.
Paulo César Veiga Jardim, à frente da Comissão Científica, que permitiu uma configuração prática e atual dos temas selecionados. Nossos sinceros agradecimentos.
Não podemos deixar de agradecer também a todos os profissionais que trouxeram sua experiência e conhecimento para as discussões, palestras, a todos que se
envolveram direta ou indiretamente na organização do evento e a todos os parceiros
públicos e privados que, de maneira ética e profissional, contribuíram para o engrandecimento científico na área de Hipertensão Arterial.
Aproveito a oportunidade para convidá-los para o próximo Simpósio Nacional de
Hipertensão, a ser realizado no Rio de Janeiro, de 29 de novembro a 1 de dezembro
de 2007, em parceria com a LASH (Latin American Society of Hypertension) e com a
FLASO (Federação Latino-Americana de Sociedades de Obesidade), em uma iniciativa
que pretende colocar o SBC/DHA dentro do cenário latino-americano.
Esperamos contar com a presença e a participação de todos no Rio de Janeiro,
que continua lindo e ansioso por recebê-los em novembro de 2007.
Um grande abraço,
Andréa A. Brandão
Presidente do SBC/DHA (gestão 2006-2007)
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III SIMPÓSIO NACIONAL DE HIPERTENSÃO:
POR WEIMAR SEBBA
Fui convidado pela Dra. Andréa Brandão, para que juntos escrevêssemos estas linhas
sobre o III Simpósio Nacional de Hipertensão, realizado em novembro de 2006 em
Goiânia, o qual eu tive a grande oportunidade e honra de presidir.
Fiquei pensando, então, o que dizer a respeito deste evento que ainda é jovem, mas
que já representa um dos principais encontros científicos da Sociedade Brasileira de
Cardiologia e, com certeza, o principal evento do Departamento de Hipertensão Arterial,
o qual a Dra. Andréa Brandão preside com, sem nenhum exagero, brilhantismo.
Goiânia recebeu, nessa data, 42 convidados nacionais e 492 profissionais de
saúde se inscreveram para participar do simpósio que abordou o tema Hipertensão
Arterial de forma multiprofissional, tendo uma repercussão bastante positiva em
nossa região.
Entretanto, a lembrança que guardo comigo e que a meu ver descreve bem o
que foi o III Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial é a dos tantos amigos que
atenderam tão prontamente o convite da comissão científica e que tão brilhantemente
colocaram o seu conhecimento ao nosso dispor. Sendo assim, as minhas palavras
não poderiam ser outras senão de agradecimento a todas as pessoas que direta ou
indiretamente participaram da construção deste projeto.
Weimar Sebba
Presidente do III Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial
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