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O desafio é grande

história recente do Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) mostra 
o seu grande e rápido crescimento nos últimos anos. Mais do que isso, 
as suas atividades retratam o enorme empenho de um grupo grande 
de pessoas que tem-se dedicado à qualidade científica e à união de 
esforços na área de hipertensão arterial. O mérito não é de uma ou de 

outra diretoria, mas da seqüência de ações e atitudes que têm vislumbrado o bem 
da instituição acima de qualquer interesse particular.

Assim, ao assumir o comando do DHA, o sentimento é um só: o enorme desafio 
que temos pela frente... Mas, sem dúvida, estimulante. Com esta motivação, apre-
sento o nosso grupo de trabalho, de acordo com o novo Regimento Interno do DHA, 
já adequado ao Estatuto da SBC. Este Regimento assegurou grandes avanços, entre 
eles a presença, pela primeira vez, do Presidente Futuro:

Presidente Andréa Araujo Brandão
Vice-Presidente Flavio D. Fuchs
Diretor Administrativo Heno Lopes
Diretor Financeiro Weimar Sebba
Diretor Científico Fernando Nobre
Diretor de Relações com as Sociedades Estaduais Marcus Vinicius Malachias
Presidente Futuro Oswaldo Passarelli

Destacaremos algumas atividades que planejamos desenvolver. 
Pretendemos enfatizar as ações na área científica, pois consideramos esta a 

missão primordial do DHA. 
A V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial já está em curso, devendo ser 

publicada proximamente na Revista Brasileira de Hipertensão.
O livro Hipertensão Arterial, projeto iniciado na diretoria do Dr. Carlos Alberto 

Machado e desenvolvido na diretoria do Dr. Marco Mota Gomes, está com o seu 
lançamento marcado para o próximo Congresso da SOCESP, em maio de 2006. Esta 
realização, que tanto orgulha todo o grupo envolvido e que certamente será útil na 
formação daqueles que se interessam por Hipertensão Arterial, é um exemplo claro 
da habilidade do DHA de trabalhar em equipe e dos seus anseios científicos.

A Revista Brasileira de Hipertensão, publicação científica da mais alta relevância 
nacional na área de Hipertensão Arterial, inaugura este ano a publicação de artigos 
originais, o que poderá certamente colocá-la em patamar mais elevado de qualidade 
científica, além de objetivamente divulgar as linhas de pesquisa na área de Hiper-
tensão Arterial em desenvolvimento no nosso meio.

O III Simpósio Nacional de Hipertensão Arterial ocorrerá em Goiânia, em novembro 
de 2006, sob a Presidência do Dr. Weimar Sebba e a Comissão Científica capitaneada 
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pelo Dr. Paulo César Jardim. Não mediremos esforços para que este evento consolide 
o sucesso que os últimos dois eventos já mostraram, sob as lideranças dos Drs. 
Hilton Chaves e Marco Mota Gomes.

Projetos de Educação Médica Continuada serão estruturados e brevemente 
anunciaremos nossas frentes de trabalho.

O aprimoramento da página do DHA, no portal da SBC, é também uma neces-
sidade, visto que é a mais visitada, entre todos os Departamentos Científicos da 
SBC, o que se configura como importante meio de comunicação para a divulgação 
de informações e de educação médica continuada.

Maior interface com as sociedades regionais e estaduais é interesse antigo do 
DHA. Com a criação de uma Diretoria para este fim, esperamos criar e/ou ampliar 
este relacionamento, fortalecendo, com isto, o DHA, por meio do aumento do seu 
número de sócios e da possibilidade de capilarização de suas atividades.

Muitas idéias, muito trabalho, muita colaboração de todos é o que precisamos e 
esperamos contar. Você está convidado a nos contatar: dha@cardiol.br

Andréa Brandão
Presidente do SBC/DHA (gestão 2006-2007)
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