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Prezados colegas

Nos últimos meses, o DHA, em conjunto com as demais associações participantes, direcionou
seus esforços para a realização do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial.
Neste ano, tivemos considerável aumento no número de postos participantes, se comparados ao ano
anterior, o que ocasionou um redirecionamento de toda a estratégia da campanha.

Em março, a Diretoria do DHA teve a grata satisfação de participar da Assembléia Geral das
Associações de Assistência aos Hipertensos, para a fundação da Confederação Nacional das Associ-
ações de Pacientes com Hipertensão Arterial – Conapha – realizada em Pouso Alegre. Nessa ocasião,
foi também elaborada a Carta de Pouso Alegre, da qual o Departamento de Hipertensão Arterial foi
signatário. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar e parabenizar nosso colega de diretoria, Dr. Carlos
Alberto Machado, pela brilhante iniciativa.

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Política de Saúde, realizou uma reunião em
Brasília, quando foram abordadas estratégias direcionadas para a assistência básica ao paciente
hipertenso. Isto originou na elaboração do Plano de Reorganização da Atenção Básica à Hipertensão e
Diabetes Melito, a ser desenvolvido em parceria com as Associações Científicas, Associações de
Portadores de Hipertensão e Diabetes, Conass e Conasems, devendo ser implantado no próximo
semestre.

Em junho, estaremos iniciando as reuniões científicas do Programa Nacional de Atualização em
Hipertensão Arterial, que, na sua primeira etapa, terá 10 reuniões, ocorrendo em várias cidades brasi-
leiras e contando com renomados colegas que trabalham na área da hipertensão arterial.

Para o segundo semestre, está sendo programada uma reunião de atualização visando à elabora-
ção de diretrizes para o uso da Mapa. Esse método tem tido ampla utilização, tanto na clínica como em
pesquisa, e atualmente contamos com inúmeros centros brasileiro envolvidos com sua utilização. O II
Consenso Brasileiro para o Uso da Mapa ocorreu em 1996 e várias publicações têm nos levado a rever
conceitos anteriormente estabelecidos.
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