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Um olhar para o futuro

sta é a última mensagem de nossa diretoria e, como tal, deveríamos 
apresentar um relatório das realizações de nossa gestão e imaginar 
que estaríamos satisfeitos com elas. De fato, foram muitos os proje-
tos e muitos os colaboradores, com o melhor de nosso esforço para 

atingir os objetivos propostos, e com a cordialidade e a harmonia que felizmente 
caracterizam as atividades no Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC/DHA). Entretanto, consideramos que o mais importante 
não é pensar no que foi realizado como um ciclo que se encerra, mas, sim, identificar 
contribuições que possam ser relevantes para o futuro do SBC/DHA.

Foi dada ênfase às atividades científicas nestes últimos dois anos, por meio 
de implementação e aprimoramento de diversas ações científicas do SBC/DHA, 
que, a nosso ver, terão impacto no futuro. O crescimento da Revista Brasileira 
de Hipertensão, diversificando seções e ampliando o número de colaboradores, 
bem como a publicação de artigos originais, é uma realidade. Aliados à Revista 
Brasileira de Hipertensão, os livros Hipertensão, Como Tratar – Hipertensão 
Arterial e o Pocketbook de Síndrome Metabólica, em sua segunda edição, colocam 
o Departamento de Hipertensão Arterial da SBC como a instituição que gerou a 
maior e melhor contribuição sobre o tema em publicações, nos últimos anos, em 
nosso país. O curso de atualização em hipertensão arterial, abrangendo 14 aulas 
que acabamos de gravar e já está sendo disponibilizado por intermédio do portal 
da SBC, na página do Departamento de Hipertensão Arterial, garante a utilização 
de uma ferramenta simples e de amplo acesso, que é a internet, possibilitando sua 
permanência no tempo futuro, pois não depende de recursos significativos como os 
que exigem os programas de educação médica presenciais. E, por fim, os simpósios 
científicos nacionais: em 2007, em sua quarta edição, estamos ousando ao realizar 
o I Congresso Latino-Americano de Hipertensão e Obesidade, em parceria com so-
ciedades científicas latino-americanas de hipertensão e obesidade. São mais de 20 
convidados estrangeiros, mais de 150 palestrantes nacionais e mais de 120 temas 
livres submetidos. Essa iniciativa tem o objetivo de alçar o evento científico anual 
do SBC/DHA a um patamar científico merecido de maior expressão.

Iniciamos um projeto de regionalização do SBC/DHA, criando representantes 
estaduais e regionais, estimulando e apoiando a realização de eventos científicos 
locais. As confrarias de hipertensão têm crescido em freqüência e em número de 
participantes, criando um ambiente propício à aproximação dos associados e ao 
intercâmbio de idéias. Nesse contexto, lançamos uma campanha nacional para au-
mentar o número de associados do SBC/DHA que já mostra seus resultados: foram 
537 novos sócios nestes últimos dois anos; crescemos 51%.
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Comemorar os 25 anos do SBC/DHA é, sem nenhuma dúvida, um privilégio. Essa 
marcante data será festejada durante o I Congresso Latino-Americano de Hipertensão 
e Obesidade, por meio do lançamento de um selo comemorativo e de um Suplemento 
da Revista Brasileira de Hipertensão que contará a história destes 25 anos por 
meio de depoimentos, fotos, documentos e publicações que compõem a trajetória 
do SBC/DHA. Essa comemoração fortalece institucionalmente nosso departamento, 
consolidando sua trajetória de realizações, compromisso e ideais.

Todos os projetos e as atividades destacados, bem como os resultados obtidos, 
nos honram muito. Entretanto nada seria possível sem a participação ativa de muitos. 
O esforço e o trabalho são contínuos e exigem muita dedicação e carinho pelo SBC/
DHA. Nossos sinceros agradecimentos a todos que contribuíram e contribuem para 
o engrandecimento do SBC/DHA. Nossos votos de muito sucesso e realizações para 
as diretorias futuras.

Um forte abraço e até breve!
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