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O Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
finalizou suas atividades de 2010 com pleno êxito, o que aumenta o desafio 
para 2011. O VII Congresso do DHA, realizado em São Paulo, superou as 

expectativas com sucesso de público e um elevado nível científico. Mais de 1.600 
inscritos puderam rever todos os aspectos atuais da hipertensão, desde a área básica 
até suas aplicações na prática clínica. Emocionante também foi a “Capacitação em 
Hipertensão”, realizada como pré-congresso, para colegas da rede básica de saúde, 
com mais de quinhentos médicos participantes. Tal iniciativa deverá ser expandida 
para as demais atividades científicas do SBC/DHA, uma vez comprovados sua efeti-
vidade, o alto grau de interesse do público-alvo e sua inestimável função social, por 
melhor qualificar os profissionais que atuam na linha de frente do sistema público 
de saúde, frequentemente desassistidos em oportunidades de educação continuada 
de qualidade.

Nossa Revista Brasileira de Hipertensão, orgulho do SBC/DHA, completa, 
com esta edição, mais um ano de publicações, cumprindo seu reconhecido papel 
de promover atualização científica de qualidade, por meio da publicação de artigos 
originais e de revisão do mais alto nível.

A Campanha “Eu sou 12 por 8”, de alerta à população sobre os riscos da hiper-
tensão, conseguiu, em 2010, levar a mensagem a mais de 80 milhões de brasileiros, 
segundo pesquisa da empresa especializada Look Comunicação, superando as mais 
otimistas metas iniciais. Para 2011, a Campanha será ampliada, com a participação 
de maior número de parcerias e apoios, mais efetiva presença nas mídias tradicio-
nais e em redes sociais, além da participação de novos “embaixadores” (artistas 
e personalidades) que nos ajudarão a difundir a mensagem de saúde e qualidade 
de vida à população. Um novo desdobramento da Campanha, já em andamento, 
consiste na efetivação de programas de controle da hipertensão e demais fatores 
de risco em empresas, sob a orientação de uma equipe do DHA, com o objetivo de 
prevenir o absenteísmo, além de propiciar melhor qualidade e perspectiva de vida 
ao trabalhador. 

Já estão também a pleno vapor os preparativos para o VIII Congresso do DHA, a 
ser realizado em Fortaleza, nos dias 27 a 29 de outubro de 2011. Além dos atributos 
naturais do Ceará, a programação científica está sendo cuidadosamente preparada 
para encantar os participantes, sob o tema central: “Hipertensão, Diabetes e 
Cardiometabolismo”. Anote em sua agenda.

Contamos com a participação de todos nas muitas ações do SBC/DHA.
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