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Já completamos o primeiro ano de atividades do Departamento. Muito tem
sido feito, mas ainda temos grandes desafios a serem cumpridos.

O Programa Nacional de Atualização em Hipertensão Arterial vem
desempenhando seu papel de educação continuada em hipertensão arterial.
Foram realizados dez eventos científicos em várias cidades do país, abordando
aspectos atuais da hipertensão arterial e contando com a participação de
renomados colegas que atuam nessa área.

Atualmente está sendo elaborado o Programa Científico do Departamento
de Hipertensão Arterial para o próximo ano, agora contando com a sua inclusão
no Calendário Oficial de Atividades Científicas da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Portanto, aqueles que participarem do Programa Nacional de
Atualização em Hipertensão Arterial obterão os créditos correspondentes para
revalidação do Título de Especialista em Cardiologia pela SBC/AMB, de acordo
com as Normas para Revalidação do Título de Especialista em Cardiologia.

Para o ano 2001, estão sendo programados mais de 15 eventos que
abordarão temas de atualidades em hipertensão arterial, contemplando diferentes
cidades do Brasil.

Recentemente, o DHA participou da elaboração do III Diretrizes para o Uso
da MAPA e das Medidas Domiciliares da Pressão Arterial, desenvolvido em
parceria com a Sociedade Brasileira de Hipertensão e o Departamento de
Hipertensão da Sociedade Brasileira de Nefrologia.

O Programa de Reciclagem em Hipertensão Arterial e Dislipidemia para
médicos e equipe multiprofissional, com o apoio do DHA, está sendo desenvolvido
no Estado de São Paulo, tendo como um dos coordenadores nosso vice-
presidente, o Dr. Carlos Alberto Machado. Mais de 1.200 profissionais de
saúde foram treinados.

Estamos iniciando a elaboração da programação científica referente à
hipertensão arterial para o Congresso da SBC a ser realizado em Goiânia, no
próximo ano, que contará com convidados nacionais e internacionais.

Finalizando, gostaria, mais uma vez, de  convidar os colegas que se interessam
por hipertensão arterial a se associarem ao DHA, lembrando-os de que não há
cobrança de anuidade e que os sócios receberão  exemplares desse periódico.
A inscrição pode ser feita pela Internet no site da SBC-Departamento de
Hipertensão.
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