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Palavra do
Presidente

Estamos completando nosso mandato junto ao Departamento, cientes de
que as propostas iniciais foram, em sua maioria, realizadas. Muito ainda terá de
ser empreendido, mas temos certeza de que a nova diretoria, a ser empossada
em janeiro, dará continuidade às metas já delineadas. Nosso Departamento
ocupa lugar de destaque no cenário científico nacional e se faz presente nas
principais parcerias estabelecidas junto aos órgãos governamentais e sociedades
científicas, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas à
prevenção e ao tratamento da hipertensão arterial.

Mas, hoje, gostaríamos de agradecer. Agradecer a todos que colaboraram
com as iniciativas do Departamento de Hipertensão Arterial, em especial aos
amigos de diretoria do Departamento e da Revista Brasileira de Hipertensão
que, durante estes dois anos, com trabalho e amizade, não mediram esforços
para o bom desenvolvimento das atividades do DHA. À Diretoria Executiva da SBC,
que sempre prestigiou e apoiou nossas iniciativas, e aos funcionários da
SBC-Rio e SBC-FUNCOR, nossos agradecimentos.

Gostaríamos de informar aos prezados associados a relação de algumas
atividades desenvolvidas pelo DHA nesta gestão. Podemos ressaltar: participação
na elaboração da programação científica referente à hipertensão arterial, nos
congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia realizados no Rio de Janeiro
(2000), Goiânia (2001) e São Paulo (2002); participação na elaboração das III
Diretrizes Brasileiras para o Uso da MAPA e das Medidas Domiciliares da
Pressão Arterial, em parceria com as Sociedades Brasileiras de Hipertensão
e Nefrologia (2000); reativação do Programa Nacional de Atualização em
Hipertensão Arterial do DHA/SBC, com a realização de 10 reuniões científicas
em 2000, 13 reuniões em 2001 e a programação para 15 reuniões em 2002, nas
principais cidades do Brasil; apoio do DHA ao Projeto Saúde, da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, idealizado pela Liga de Hipertensão Arterial do
Belém–SP e Associação Paulista de Assistência ao Hipertenso, em parceria
com a SBN, SBH, DEPA e SOCESP e que capacitou 2.400 profissionais de
saúde da SES-SP (fitas de vídeo, diapositivos, folders etc.); apoio técnico-
científico ao Plano Nacional de Reestruturação da Atenção à Hipertensão
Arterial e Diabetes Melito, da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da
Saúde, em parceria com o FUNCOR/SBC, Sociedade Brasileira de Hipertensão
Arterial e DHA da Sociedade Brasileira de Nefrologia; participação na
organização do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, em
parceria com o FUNCOR/SBC, SBH e SBN, nos anos de 2000 e 2001;
continuidade na elaboração do Programa de Detecção e Prevenção de
Hipertensão Arterial Sistêmica e Fatores de Risco para Doença Cardiovascular
em Trabalhadores da Indústria, desenvolvido em parceria com o Serviço Social
da Indústria – SESI – nos anos de 1999, 2000 e 2001; participação no I Simpósio
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PRODATHA – Cinco Anos de Existência, Dois Anos de Implantação,
realizado em Brasília (2001); participação na criação da Federação Nacional
dos Portadores de Hipertensão Arterial – FENAPHA; elaboração das
Recomendações para o Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica na Rede
Pública SUS/SP (2001); elaboração de documento para “Diagnóstico e
Tratamento da Hipertensão Arterial”, para a Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em janeiro
de 2000, em parceria com a SBC e SBN; re-estruturação do site do DHA no
Portal da SBC, com acesso às diretrizes e  à Revista Brasileira de Hipertensão;
elaboração de “Diagnósticos e Tratamento da Crise Hipertensiva” desenvolvido
em outubro de 1999, em parceria com SBH e SBN; apoio ao Censo de
Hipertensão Arterial organizado pelo Dr. Vilela em São José do Rio Preto;
apoio ao IV Simpósio Internacional de Peptídeos Vasoativos (Belo Horizonte,
2001); realização do Simpósio Pré-Congresso do DHA em Goiânia em 2001.

Gostaríamos de cumprimentar o Dr. Carlos Alberto Machado e diretoria
eleita para o próximo biênio e desejar-lhes felicidades e sucesso no desempenho
de seu trabalho.

Muito obrigado a todos.

José Márcio Ribeiro
Presidente do Departamento de Hipertensão da SBC


