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Parceria entre a SOCESP e o 
SBC/DHA: um grande sucesso

ealizou-se na cidade de Campos de Jordão, no centro de eventos da 
SOCESP, nos dias 5 e 6 de junho, o Simpósio Hipertensão Arterial de 
Difícil Controle. O evento que teve a participação do convidado inter-
nacional David Calhoun, chairman do primeiro statement da AHA sobre 

a hipertensão resistente, é mais um simpósio regional que foi realizado, desta vez 
uma parceria científica entre a SOCESP e o DHA. Com a presença de 410 médicos 
e sob a presidência do Flávio Borelli, superou todas as expectativas, mostrando que 
o modelo dos simpósios temáticos regionais é uma fórmula de sucesso.

No mês de abril de 2010, ocorrerá o II Simpósio Luso-Brasileiro sob a presidência 
do Audes Feitosa, no Estado de Pernambuco em Porto de Galinhas, o qual já está 
sendo organizado e abordará o tema Hipertensão e Comorbidades. Já está confirmada 
a presença de três convidados portugueses e será com certeza mais um evento de 
sucesso em que estão todos convidados. Essa parceria entre médicos portugueses 
e brasileiros também será realizada em projetos editoriais, com a publicação de uma 
separata específica da Revista Brasileira de Hipertensão sobre o tema hipertensão 
resistente e a participação na revista portuguesa Factores de risco.

Foi lançado no Congresso da SOCESP mais um livro do DHA, Emergências 
Hipertensivas na Prática Clínica, que terá os seus 2.500 exemplares distribuídos 
gratuitamente.

Nos dias 29, 30 e 31 de outubro será realizado o VI Congresso do Departamento 
de Hipertensão, na cidade de Florianópolis. A programação científica preliminar foi 
finalizada sob a supervisão do Heitor Moreno, com ênfase para a prática clínica, com 
várias mesas de discussão de casos clínicos, sessões de agonistas e antagonistas 
de temas controversos, e já se encontra disponível no site do SBC/DHA.

Convidamos a todos para reservarem essa data para o grande evento anual do DHA, 
sob a presidência do Jamil Schneider, com a expectativa de termos o mesmo sucesso 
do congresso anterior. As inscrições já estão abertas online no site do DHA.

A participação dos sócios é fundamental e as sugestões sempre serão muito 
bem recebidas.

Um grande abraço a todos!

Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente da SBC/DHA
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