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Arregaçando as mangas...

ara 2008, o DHA elaborou uma série de projetos científicos, que tinham 
como objetivo principal seus sócios. Dentro dessas programações, 
iniciamos os simpósios regionais, foi publicado o livro Hipertensão de 
difícil controle – Da teoria a prática clínica (5.500 exemplares que serão 

distribuídos gratuitamente nos consultórios) e organizado o Congresso do Departamento 
de Hipertensão na cidade de Natal, mantivemos a campanha de novos sócios e tive-
mos uma participação efetiva no Congresso da SBC, inclusive com dois convidados 
internacionais. Chegou o momento de programarmos 2009 e anunciarmos quais serão 
as realizações do DHA. É muito importante a participação dos sócios, interagindo e 
atuando nos projetos, por isso cada estado tem o seu representante regional, podendo 
participar entrando em contato com o diretor das estaduais e regionais, que é o nosso 
amigo Weimar Sebba Barroso, e dando as suas sugestões e reivindicações.

O programa para 2009 está sendo discutido e vários projetos já acertados. Serão 
realizados três simpósios regionais: 

1) nos dias 10 e 11 de abril, em Búzios, será realizado o Simpósio Fármacos 
anti-hipertensivos na prática clínica;

2) nos dias 5 e 6 de junho, em Campos de Jordão, será realizado o Simpósio 
Socesp/DHA, abordando a hipertensão de difícil controle;

3) nos dias 22 e 23 de maio, na cidade de Gramado, será realizado o I Simpósio 
de Hipertensão do Mercosul, abordando aspectos da prática clínica diária 
com apoio do DHA.

Publicaremos mais um livro cujo tema escolhido foi emergências hipertensivas 
na prática clínica. As aulas existentes na home page serão atualizadas e novos 
assuntos serão abordados. O Congresso do Departamento de Hipertensão de 2009 
será realizado de 29 a 31 de outubro na cidade de Florianópolis e novos convidados 
internacionais serão contatados inclusive com possibilidade da participação deles 
no simpósio da Socesp ou no de Florianópolis. 

O Programa de Educação Permanente (PEP) com atualização ou discussão de 
casos clínicos na área de hipertensão foi um sucesso e pretendemos continuar com 
um formato dinâmico, com este sendo realizado nas cidades que tiverem interesse 
e mobilização dos sócios, em parceria com patrocinadores do projeto.

A campanha do Dia de Combate à Hipertensão está sendo articulada pelo nosso 
amigo Carlos Alberto Machado para que, em 2009, tenha um sucesso maior ainda, 
com a mobilização ampla em âmbito nacional, continuaremos com a campanha dos 
novos sócios, pois pretendemos atingir o número de 2000 no próximo ano.

Com as “mangas arregaçadas”, vamos trabalhar para que possamos cada vez mais 
viabilizar projetos científicos que atendam às expectativas dos sócios do DHA.

Um grande abraço a todos,

Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente do SBC/DHA
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