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Palavra do
Presidente

Palavra do Presidente

Nas últimas gestões, o DHA-SBC vem tendo uma importante participação
em projetos de grande alcance social – os quais demos seqüências –, que
também proporcionarão grande impacto na redução da morbidade e da
mortalidade cardiovasculares. Neste último número do ano de 2003 da
Revista Brasileira de Hipertensão  e também de nossa gestão, agradecemos a
todos que colaboraram com nossa diretoria nesses dois últimos anos.

Acreditamos que conseguimos avançar muito. O processo de implantação
do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes
Melito pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde foi um marco na história da intervenção sobre os principais fatores de
risco para doenças cardiovasculares e deve servir de exemplo para outros
países. O DHA-SBC participou de sua idealização, implantação e arduamente
lutou pela sua continuidade após a mudança de governo.

Pensamos que, após o compromisso assumido, por várias instâncias da
nova administração e com a nomeação da Dra. Rosa Sampaio, pessoa
extremamente competente, séria e comprometida com o processo, para a
Coordenação Nacional da Área de Hipertensão e Diabetes do Ministério da
Saúde, sua continuidade está assegurada.

As IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial contaram com a
nossa ativa participação em sua elaboração, que, nesta edição, seguindo uma
tendência científica mundial e da Associação Médica Brasileira, foram
fundamentadas em níveis de evidências dos estudos clínicos de referência. Outra
grande conquista foi a Comissão Organizadora garantir, aproximadamente,
40.000 exemplares para serem distribuídos a todas as Unidades Básicas de
Saúde do SUS.

A distribuição em todo o Brasil foi possível graças à importante colaboração
do Dr. Luis Gerardo Castellanos, coordenador da Área de Prevenção e
Controle de Doenças da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do
Dr. Jacobo Finkelman, representante da OPAS/OMS no Brasil, criando-se
neste caso uma parceria que esperamos seja duradoura.

Participamos da videoconferência internacional, promovida pelo SESI e
OPAS/Brasil, em comemoração aos 100 anos da OPAS, na qual tivemos
oportunidade de mostrar os avanços representados pela publicação das IV
Diretrizes  Brasileiras de Hipertensão Arterial.

O Projeto do DHA-SBC com o SESI foi idealizado e teve sua fase de
discussão, antecedendo sua implantação, na gestão do  Dr. Hilton Chaves Jr.
As negociações para sua viabilização ocorreram durante o período do Dr. José
Márcio Ribeiro, e, finalmente, em nossa gestão iniciou-se o processo de
implantação. O projeto que inicialmente visava a aumentar a prevenção, o
diagnóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial e demais fatores de
risco para doenças cardiovasculares aos 6 milhões de trabalhadores brasileiros
das indústrias ligadas ao sistema CNI/SESI, atualmente com a participação
da OPAS, foi ampliado para um programa de controle das doenças crônicas
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não-transmissíveis. Segundo a Dra. Lucimar Coser Cannon, Regional Advisor,
CARMEN Initiative, Non-Communicable Diseases Program Divison of
Disease Prevention and Control, Pan American Organization, World Health
Organization, é o primeiro projeto CARMEN (Conjunto de Ações para
Redução Multifatorial das Enfermidades Não-Transmissíveis) relacionado à
saúde do trabalhador e será um exemplo para a rede CARMEN-Net de outros
países. Os primeiros resultados das ações nos estados, executadas pelas
Dra. Sandra Fuchs (DHA-SBC) e Dra. Ione Melo (CNI-SESI), vêm mostrando
dados muito interessantes sobre o perfil epidemiológico dos trabalhadores
brasileiros.

Trabalhamos muito no processo de fortalecimento da participação dos
portadores de hipertensão arterial, por meio da Federação Nacional dos
Portadores de Hipertensão Arterial – FENAPHA, e no processo de decisão das
ações que lhes dizem respeito. A aprovação da Lei no 10.439, criando o Dia
Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, foi resultado da
parceria do DHA-SBC e da Associação Paulista de Assistência ao Hipertenso,
que já havia conseguido fazer com que o dia 26 de abril, dia de sua fundação,
fosse considerado, por lei municipal, o Dia de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial na cidade de São Paulo.

O tradicional Programa de Educação Permanente em Hipertensão Arterial,
com novo formato, a discussão de um caso clínico de um portador de uma
síndrome metabólica, que contou com a participação do Departamento de
Aterosclerose e patrocínio da Sankyo, foi sucesso absoluto.

A criação do conselho de ex-presidentes e a discussão de todas as ações do
departamento com os demais membros da diretoria, via Internet, foi uma demo-
cratização da tomada de decisões. Este presidente não tomou nenhuma decisão
sem antes submetê-la a este colegiado, e, acredito, foi uma experiência muito rica.

Alguns projetos não foram possíveis de ser realizados, ficando para a
próxima diretoria.

Em nome dos demais membros da diretoria, agradecemos a colaboração de
todos nas ações desenvolvidas pelo DHA durante essa gestão. Um agradecimento
especial à NOVARTIS, pelo patrocínio à nossa revista, e ao Dr. Fernando Nobre,
pela forma brilhante como a vem conduzindo.

Sucessos à nova diretoria.

Um forte abraço,

Carlos Alberto Machado
Presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC


