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DHA/SBC “bombando” em Natal

primeiro Congresso do Departamento de Hipertensão Arterial da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (DHA/SBC), sem estar associado 
a outras entidades científicas, foi um sucesso que superou todas as 
expectativas; por essa razão, a cidade de Natal ficará para sempre na 

história do DHA. A programação científica voltada para a prática clínica e o clima de 
amizade e confraternização, que são a marca do DHA, foram fundamentais, além 
do segredo de associarmos duas mulheres (Dra. Fátima de Azevedo e Dra. Fernanda 
Colombo) no comando dessa sintonia. A capacidade máxima do evento de 1.500 
participantes foi atingida e, infelizmente, tivemos de suspender novas inscrições, pois 
poderíamos comprometer o evento, que foi tão cuidadosamente preparado. O curso 
de diabetes para cardiologista clínico foi disputadíssimo, com a sala superlotada. Outro 
fato inesquecível foi a programação social, envolvendo palestrantes e participantes 
do congresso, em um jantar de confraternização ao som de uma orquestra, com 600 
médicos e familiares convidados, além da festa de encerramento com forró pé-de-
serra coroando este evento inesquecível, que ficará na memória de todos nós.

Outro ponto marcante foram as homenagens prestadas ao Professor Krieger, que 
recebeu o título de presidente honorário do DHA/SBC, com o histórico da sua vida na 
voz do nosso amigo Dr. Romeu Meneguello, que emocionou a todos os presentes; 
a homenagem ao presidente de honra do congresso Dr. Carlos Alberto Machado;  
e a homenagem póstuma ao Dr. Clóvis Andrade.

Aos organizadores do evento, que não mediram esforços e que nos receberam 
com todo carinho, a nossa eterna gratidão, e aos nossos parceiros, que acreditaram 
neste sonho de ciência e amizade, o nosso agradecimento.

Inúmeros eventos estão sendo cuidadosamente planejados para 2009, que será o 
ano do DHA, entre eles o Simpósio de Fármacos Anti-Hipertensivos na Prática Clínica, 
em Búzios, nos dias 3 e 4 de abril; o I Simpósio do Mercosul de Hipertensão, nos dias 
22 e 23 de maio, em Gramado; o Simpósio de Hipertensão de Difícil Controle, em 
parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), nos dias 
5 e 6 de junho em Campos de Jordão; o Congresso do Departamento de Hipertensão 
em Florianópolis, nos dias 29 a 31 de outubro; e o lançamento do livro Emergências 
Hipertensivas na Prática Clínica.

O DHA/SBC é de todos nós, cardiologistas! Venham participar, dêem as suas 
sugestões; o espírito é de união e amizade. Procurem seus representantes estaduais, 
pois a campanha de novos sócios continua em plena atividade, vamos virar 2010 
com 2 mil sócios, este é nosso objetivo, nosso sonho, que, se for também o seu 
sonho, se tornará realidade, portanto, só depende de nós.

Que o ano de 2009 seja um ano de muita prosperidade para todos nós!
Um grande abraço,

Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente do DHA/SBC
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