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Recentemente, o Departamento de Hipertensão Arterial se reuniu com
representantes do Sesi, em Brasília, para definir os últimos acertos referentes
à implantação do Programa Sesi-DHA para Prevenção de Fatores de Risco
Cardiovascular em Trabalhadores da Indústria, que será iniciado neste semestre.
Foi motivo de muita satisfação a incorporação de mais um parceiro no
programa, agora contando com a participação do Ministério da Saúde, através
da Secretaria de Políticas de Saúde.

 Em novembro/dezembro deste ano, o Ministério da Saúde realizará a
Campanha de Detecção de Hipertensão Arterial, semelhante àquela realizada
no primeiro semestre e direcionada à detecção do diabetes. O Departamento
de Hipertensão Arterial e a Funcor, representando a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a Sociedade Brasileira de Ne-
frologia (Departamento de Hipertensão Arterial) e a Sociedade Brasileira
de Diabetes, participam do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão
Arterial e ao Diabetes Melito, a convite da Secretaria de Políticas de Saúde do
Ministério da Saúde, destinado à capacitação de profissionais da saúde que
atuarão nesse plano.

O Programa Nacional de Atualização em Hipertensão Arterial do
Departamento de Hipertensão Arterial da SBC vem alcançando o resultado
esperado em suas reuniões científicas, com elevado número de participantes e
excelente padrão científico em todas as suas reuniões. Ainda teremos, este ano,
eventos em Sorocaba, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Vitória
e Santo André. Em recente contato com o patrocinador, firmamos o compromisso
para a continuidade do apoio, com a realização de 18 a 20 eventos no ano de
2002. Estamos avaliando a viabilização de teleconferências a serem realizadas
também a partir do próximo ano.

Foi motivo de muita satisfação para a diretoria do Departamento a participação
de nosso vice-presidente, Dr. Carlos Alberto Machado, junto ao Ministério da
Saúde, estabelecendo desse modo um canal de comunicação entre as sociedades
científicas e os órgãos responsáveis pela saúde pública.
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