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PALAVRA DO PRESIDENTE

Boas notícias

N

o mês de abril se realizou a maior campanha até hoje do dia de combate
à hipertensão. Com o slogan “Combater a pressão alta é um ato de fé”,
houve grande mobilização nacional, cujo objetivo foi conscientizar tanto
a população hipertensa quanto a não-hipertensa a respeito da doença.
Em São Paulo houve uma caminhada com a presença do presidente da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC), Dr. Antonio Palandri Chagas, e da Dra. Suzanne Oparil,
presidente da Sociedade Americana de Hipertensão.
O livro Hipertensão Arterial de Difícil Controle: da teoria à prática clínica está
pronto e será lançado no segundo semestre, com distribuição gratuita de seus 5.500
exemplares nos congressos da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), no Rio de
Janeiro, da SBC, em Curitiba, e do Departamento de Hipertensão, em Natal.
O Programa de Educação Permanente (PEP) do Departamento de Hipertensão
Arterial (DHA) foi iniciado em nível nacional com grande sucesso, tendo dois módulos:
o primeiro é um update 2007 – o que houve de novo (um palestrante), e o segundo
é uma discussão interativa de um caso clínico (dois palestrantes).
No congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp),
mais uma vez foi realizada a Confraria Nacional do DHA, com show da Wanderléa e
mais de 400 pessoas presentes, que aconteceu no Bar Brahma.
O grande evento do DHA no primeiro semestre foi o Simpósio Internacional
Luso-Brasileiro, realizado no Pantanal, sob a presidência do Dr. Luis Scala, que foi
impecável na organização. Durante três dias se abordou o tema hipertensão arterial
de difícil controle, por intermédio de um extenso programa científico. A delegação
portuguesa compareceu com os Drs. Carlos Perdigão, Cassiano Abreu Lima, Pedro von
Hafe, ex-presidentes e ex-vice-presidentes da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Participaram 33 palestrantes nacionais, e entre estes, o presidente da SBC, que
prestigiou o evento científico. Foi acordado que será realizada uma edição especial
da Revista Portuguesa Fatores de Risco com autores brasileiros e portugueses abordando o encontro científico realizado, sendo, então, a primeira parceria entre o DHA
e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Após a programação científica, foi realizada mais uma Confraria da Hipertensão,
que recrutou mais 18 sócios para o departamento, e um passeio de barco no
Pantanal, encantando brasileiros e portugueses, que ficaram maravilhados com as
belezas de nosso País.
O segundo simpósio temático do DHA já está marcado para Búzios, dias 9 a 10
de abril de 2009, sob a presidência do Dr. Anderson Wilnes.
Um abraço a todos,
Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente do SBC/DHA

