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Planejando o futuro

stamos nos aproximando do final de mais um ano e de uma gestão do 
Departamento de Hipertensão Arterial (DHA), dessa maneira, se faz 
necessário programar o futuro. Uma ampla discussão com a nova dire-
toria para a realização de um balanço de projetos exitosos e de novos 

projetos está sendo realizada. 
Em 2010 será a vez da cidade de São Paulo sediar o Congresso do Departamento 

de Hipertensão, tendo como presidente Flavio Borelli, que já está trabalhando muito 
em seu planejamento para que tenha o sucesso dos congressos anteriores. Dois sim-
pósios regionais já estão acertados, o II Simpósio Luso-Brasileiro, a ser realizado 
em Porto de Galinhas, Pernambuco, no mês de abril, e o II Simpósio Mercosul de 
Hipertensão, a ser realizado no mês de maio em Canela, Rio Grande do Sul.

A motivação da nova diretoria comandada pelo seu presidente Marcus Malachias 
é enorme, o que, com certeza, é uma garantia de que o DHA continuará forte e cres-
cendo. Uma verdadeira força-tarefa está sendo montada para a realização dos seus 
projetos, com inúmeros colaboradores convocados e vários ex-presidentes envolvidos. 
A experiência dos que já comandaram o DHA associada à juventude e ao dinamismo 
de novos valores é sempre uma fórmula de equilíbrio interessante.

Em 2009 novamente realizamos o Congresso do Departamento de Hipertensão 
na cidade de Florianópolis, tendo como presidente Jamil Schneider, que não mediu 
esforços para seu sucesso, com recorde de médicos pré-inscritos e uma programação 
científica voltada para a prática clínica, tendo no comando científico Heitor Moreno 
Filho, com a presença de convidados internacionais, e um simpósio latino-americano 
com médicos chilenos, que, sem dúvida, contribuíram para um dinamismo maior.

Os dois livros editados, Hipertensão de Difícil Controle: da teoria à prática 
clínica e Emergências Hipertensivas na Prática Clínica foram um sucesso e têm 
sido muito requisitados. Estamos nos organizando para a realização das VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão, atualizando o que houve de relevante com a publicação 
dos últimos estudos clínicos; sua publicação deve ser para o ano de 2010.

É hora de arregaçarmos as mangas para trabalharmos juntos. A afinidade entre 
as diferentes diretorias que se sucedem é uma marca do DHA, fundamental no 
sucesso dos projetos idealizados, quaisquer que sejam eles. Continuaremos com 
a campanha de novos sócios, mantendo sempre um diálogo com todos os que, de 
alguma maneira, estejam interessados na área da hipertensão arterial.

Sempre estaremos receptivos a ideias e colaborações, pois o DHA é de todos nós! 
Um grande abraço a todos.

Oswaldo Passarelli Jr.
Presidente da SBC/DHA
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