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Evento científico anual: uma 
perspectiva latino-americana

Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC/DHA) realizará o seu evento científico anual em parceria 
com a Sociedade Latino-Americana de Hipertensão Arterial (LASH) e a 
Federação Latino-Americana das Sociedades de Obesidade (FLASO), 
mediante a organização do I CONGRESSO LATINO-AMERICANO 

DE HIPERTENSÃO E OBESIDADE, que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, no 
Hotel Intercontinental, de 29 de novembro a 1o de dezembro de 2007, contando 
também com o apoio da World Heart Federation (WHF) e a International Association 
for the Study of Obesity (IASO). 

Como todos sabemos, o padrão alimentar na América Latina mudou muito nos 
últimos 20 anos com o crescimento do sobrepeso/obesidade, inclusive entre crianças 
e adolescentes e com evidente aumento do risco cardiovascular relacionado. A hi-
pertensão arterial e a obesidade, como focos centrais, associadas à dislipidemia e ao 
diabetes são consideradas os pilares para a caracterização da síndrome metabólica, 
que, por sua vez, está indiscutivelmente relacionada a aumentos significativos das 
taxas de morbidade e mortalidade cardiovascular.

Temos a convicção de que a junção de esforços das três Sociedades Médicas, 
envolvendo os mais diferentes países latino-americanos e as áreas médicas de 
grande relevância e atualidade, permitirá a realização de um evento de destacado 
valor científico e ampla repercussão na área médica cardiovascular e metabólica da 
América Latina.

Para tal, foi constituída uma comissão científica nacional e internacional de reco-
nhecida competência científica que será responsável pela organização do programa 
científico.

Nesta oportunidade, gostaríamos de convidá-lo a participar desse evento que de 
certo muito contribuirá para a melhoria da sua prática médica diária.

Aproveite também a oportunidade para gozar as delícias da cidade do Rio de 
Janeiro e com certeza o Cristo Redentor estará de braços abertos para recebê-lo!
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