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Simpósio de Búzios supera todas 
as expectativas

primeiro evento científico da SBC/DHA de 2009, o Simpósio de Fár-
macos Anti-hipertensivos na Prática Clínica, realizado na bela cidade 
de Búzios, foi um sucesso total, com 367 participantes, atingindo o 
dobro do estimado. O presidente do simpósio, Dr. Anderson Wilnes, e a 

Dra. Andréa Brandão, coordenadora científica, merecem todo o mérito desse evento, 
pela organização perfeita e uma atividade científica voltada para a prática clínica.  
A Argonautas, empresa organizadora do evento, na pessoa da Ana Cristina, não mediu 
esforços para que tudo fosse perfeito. Paralelamente dois momentos marcantes: 
a homenagem merecida ao primeiro presidente da SBA/DHA, o Dr. Airton Brandão 
(o homem dos sonhos possíveis), emocionou a todos, ao ter toda a história da sua 
vida profissional contada em um documentário narrado pelo nosso amigo, “locutor 
oficial” do DHA, Dr. Romeu Meneguello. Outro momento marcante foi a Confraria 
da Hipertensão realizada em uma escuna, com uma integração de amigos, já que 
uma das marcas do DHA é o espírito de integração entre seus sócios. O sucesso dos 
simpósios regionais foi tanto que já temos no momento mais três solicitações para 
a realização destes em diferentes estados e regiões do Brasil para 2010.

No primeiro semestre ainda teremos mais dois simpósios regionais apoiados 
pela SBC/DHA, o I Simpósio Mercosul de Hipertensão, que será realizado em 
Gramado, nos dias 22 e 23 de maio, organizado pelo Dr. Eduardo Barbosa, e o de 
Hipertensão de Difícil Controle, em conjunto com a Socesp em Campos de Jordão 
nos dias 5 e 6 de junho, com a presença confirmada do Dr. David Calhoun, chairman 
da primeira Diretriz de Hipertensão Resistente. O Dr. Flávio Borelli, presidente do 
simpósio de Campos de Jordão, está se empenhando ao máximo para que esse 
evento seja inesquecível, não só pelo alto nível da programação científica, bem como 
pelo momento especial que está programado, que é um happy hour com blues e jazz 
comandado pelo presidente da regional anfitriã, Dr. Expedito, por isso ninguém pode 
perder e convidamos a todos para que participem.

A programação científica do Congresso da SBC/DHA, a ser realizada nos dias 
29 a 31 de outubro em Florianópolis, está em fase avançada de elaboração, com a 
discussão de seus últimos detalhes e uma expectativa muito grande em relação a 
esta que é a nossa principal atividade científica. Estamos também aguardando, por 
parte da editora, a finalização do livro Urgências e Emergências Hipertensivas 
na Prática Clínica, que com certeza terá o mesmo sucesso que o primeiro livro 
Hipertensão de Difícil Controle: da Teoria à Prática Clínica, cuja primeira 
edição de 10 mil exemplares se esgotou rapidamente, sendo necessária uma nova 
impressão com mais 5 mil livros.

Em uma parceria com colegas cardiologistas portugueses, fruto do I Simpósio 
Luso-Brasileiro realizado em 2008, já se cogita sua segunda edição desse evento, pro-
vavelmente a ser realizada no ano de 2010 na cidade de Recife. Os primeiros contatos 
foram realizados e já se iniciou uma forte mobilização para que se concretize. 
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A campanha de novos sócios continua ativa, a fim de que cada vez mais possamos 
envolver os cardiologistas sócios da SBC neste departamento.

A nossa homepage tem sido motivo de muita atenção e dedicação. Para que 
possamos torná-la mais dinâmica e atraente, estamos criando a seção de ligas de 
hipertensão, que esta em fase final de elaboração.

Sempre estamos receptivos a sugestões que possam ser implementadas no 
interesse dos sócios. A SBC/DHA é de todos nós, por isso a participação de todos 
é fundamental. 

Venha conosco. Nosso trabalho visa sempre ao interesse dos sócios. Participe!
Um abraço a todos,

Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente da SBC/DHA




