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Meta: 2.007 sócios ao final  
de 2007

Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC/DHA) tem hoje 1.327 sócios. Estabelecemos como desafio alcançar 
a marca emblemática de 2.007 sócios até o fim do ano.

Esse objetivo baseia-se na premissa de que a hipertensão arterial 
permeia a vida de todo cardiologista. Além de ser uma doença de alta prevalência e 
extremamente relacionada às diversas síndromes cardiovasculares, o conhecimento 
científico sobre ela avança permanentemente. Envolver mais cardiologistas nessa 
área certamente contribuirá para melhor abordagem dessa doença tão importante 
no cenário da saúde em nosso país.

Assim, a associação ao SBC/DHA pretende estimular maior contato e interesse 
pelo tema por meio de participação do associado nas atividades desenvolvidas, 
destacando-se o recebimento da Revista Brasileira de Hipertensão, o acesso ao 
portal da SBC, aos programas de educação médica continuada, às atividades científi-
cas em eventos nacionais e regionais, ao Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial, 
além de o associado poder contar com o livro Hipertensão1 e obter maior integração 
entre os profissionais nas Confrarias da Hipertensão realizadas regionalmente.

A facilidade para se associar ao SBC/DHA é muito grande. Basta ser sócio da SBC. 
Não há anuidade ou qualquer custo adicional, e a inscrição pode ser feita diretamente 
pelo portal da SBC: http://departamentos.cardiol.br/dha/filiacao.asp.

Entretanto, nossa meta é audaciosa: 680 sócios em apenas seis meses! Para 
esse desafio, designamos o Dr. Weimar Sebba para coordenar esse projeto. Preten-
demos envolver as regionais e as estaduais e vamos divulgar ao máximo a idéia e 
mobilizar todos os interessados. Para estimular a adesão das regionais a esse projeto, 
premiaremos a que conseguir maior número de novos sócios até o fim do ano com 
um pacote (passagem/hotel/inscrição) para o congresso da SBC ou para o Simpósio 
Nacional de Hipertensão em 2008, a critério da regional vencedora.

Esperamos contar com a participação de todos. 
Se você já é sócio, traga seus colegas para o convívio com o SBC/DHA, caso 

ainda não seja, torne-se um agora mesmo! 
Assim, nosso grupo se tornará cada vez mais forte.

Um grande abraço,

Andréa A. Brandão 
Presidente do SBC/DHA
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1 Brandão AA, Amodeo C, Nobre F, Fuchs FD. Hipertensão. 1.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 


