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Pegando o bastão

ma nova diretoria assume o Departamento de Hipertensão da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC/DHA) e a responsabilidade é grande, pois 
pela primeira vez uma diretoria é eleita dois anos antes de assumir, tendo, 
dessa maneira, tempo para elaborar seus projetos. Estamos conscientes 
dessa responsabilidade e dispostos a enfrentar esse desafio com muito 

trabalho. Reunimos um time representativo de várias regiões do País, incluindo nele a 
força de duas mulheres (Dra. Fernanda Colombo e Dra. Lílian Soares da Costa), o que já 
nos coloca em vantagem. Recrutamos a força científica jovem (Dr. José Augusto Barreto e 
Dr. Weimar Sebba), mesclando-a com a experiência (Dr. Paulo Toscano). Teremos ao lado 
o presidente-futuro, Dr. Marcus Malachias, grande amigo e que possui grande sintonia 
com a diretoria atual. Convocamos ex-presidentes com experiência acumulada, para que 
juntos possamos trabalhar e enfrentar os desafios que com certeza virão.

Dentro de nossos projetos em andamento está a realização de um simpósio luso-
brasileiro a ser realizado no Pantanal, que abordará especificamente a hipertensão de 
difícil controle, cuja organização está sob a responsabilidade do Dr. Luis Scala. Realizare-
mos também, durante o ano de 2008, trinta Programas de Educação Médica Continuada 
(PEMCs), em várias cidades de diferentes Estados, abordando os tópicos relevantes 
atuais e discutindo de maneira interativa casos clínicos de hipertensão arterial. Já temos 
neste último item a garantia do patrocínio e este projeto já está em fase adiantada.

Já temos aprovadas quarenta confrarias da hipertensão a serem realizadas durante 
o ano de 2008, promovendo a reunião dos associados do departamento. Continua-
remos com a campanha de novos sócios, que foi um sucesso durante a gestão da  
Dra. Andréa Brandão e cujo objetivo para este ano será atingirmos 2008 sócios.

Editaremos um livro do departamento sobre o tema Hipertensão de Difícil Controle: 
da teoria à prática clínica, a ser lançado ainda este ano. Realizaremos o congresso 
nacional na cidade de Natal, cuja presidente será a Dra. Fátima Azevedo.

Nosso site receberá atenção especial e, para isso, contaremos com a ajuda do 
Dr. Rui Povoa e do Dr. Eduardo Pimenta, que serão os responsáveis por ele.

Estamos confiantes de termos uma grande afinidade com o presidente do Fundo 
de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Cardiologia (Funcor), Dr. Rui Ramos, e o presidente 
da SBC, Dr. Antônio Carlos Chagas, amigos de quase 30 anos, para que possamos 
cumprir nossa tarefa.

Curiosamente conseguimos reunir três grandes forças da cidade de São Paulo 
em uma diretoria trabalhando juntos (Dante Pazzanese, InCor, Unifesp) e, quando 
todos se unem com os mesmos objetivos, a sociedade ganha.

Nossa revista, orgulho de nosso departamento, continua com a mão firme de 
nosso editor Fernando Nobre, cujo trabalho é garantia de sucesso.

Todos os presidentes das sociedades estaduais de cardiologia receberão um 
convite para que nomeiem seus representantes estaduais junto ao Departamento 
de Hipertensão e, dessa maneira, possamos juntos realizar os projetos de acordo 
com os interesses regionais.

Vamos juntos carregar este bastão!

Um grande abraço a todos,

Oswaldo Passarelli Júnior
Presidente do SBC/DHA
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