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Palavra do
Presidente

Palavra do Presidente

No ano de 2002, o Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (DHA-SBC), através de suas inúmeras realizações,
demonstrou sua importância como um dos departamentos mais ativos de nossa
sociedade.

Como é época de prestação de contas, vamos ao nosso relatório de
atividades gestão/2002: participamos ativamente da elaboração, distribuição e
divulgação das IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial; desenvolvemos
o nosso tradicional programa de educação permanente em hipertensão arterial,
que pelo segundo ano consecutivo contou com o patrocínio da Boehringer. Em
2003 pretendemos dar um novo formato a esse importante instrumento de
atualização; o DHA participou ativamente do grupo-tarefa do INMETRO que
está tratando da regulamentação dos aparelhos de medida de pressão automáticos
e de coluna de mercúrio, tendo como coordenador o nosso vice-presidente,
Dr. Marco Antônio Mota Gomes. Em breve vocês terão notícias desse
importante trabalho que está sendo realizado; participamos ativamente de todos
os dias temáticos da SBC, com ênfase ao Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial, agora oficial com a aprovação da Lei
no 10.439. Esta importante conquista foi resultado da parceria do DHA-SBC
e a Associação Paulista de Assistência ao Hipertenso, que já havia conseguido
fazer com que o dia 26 de abril fosse considerado por lei municipal o Dia de
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial na cidade de São Paulo.
Pretendemos que todos os anos nesse dia seja possível, além de esclarecer a
população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento
adequado da hipertensão, avaliar a situação do tratamento e controle da HA,
agora possível com a implantação do HiperDia.

O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes
Melito, em fase adiantada de implementação em nosso país, é a maior proposta
de intervenção sobre a hipertensão, diabetes e demais fatores de risco para
doenças cardiovasculares já realizada no Brasil e deverá ter como conseqüência
um importante impacto na redução da morbimortalidade cardiovascular.
Desejamos lembrar que esse Plano Nacional contou com a participação do
DHA-SBC desde o desenho do projeto inicial levado ao Ministério da Saúde,
e depois em todas as suas etapas.

Durante o simpósio do DHA, pré-congresso da SBC, realizamos uma
grande discussão sobre o papel das ligas e associações de portadores de
hipertensão como estratégia de melhora da adesão ao tratamento e também
uma assembléia-geral para eleição da nova diretoria da Federação Nacional
das Associações de Portadores de Hipertensão (FENAPHA), que tem as
Sociedades Científicas de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia em seu
conselho consultivo.
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No dia 17/10/2002 participamos de uma videoconferência internacional,
promovida pelo SESI e OPAS/Brasil em comemoração aos 100 anos da OPAS,
e tivemos oportunidade de apresentar os avanços representados pela publicação
das IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial.

Nesse mesmo dia foi oficializado, pelo Secretário-Executivo do Ministério
da Saúde(MS), o convênio SESI/MS que trará suficientes recursos para
assegurar o avanço na implantação do Projeto SESI/DHA-SBC, que visa
aumentar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle da hipertensão
arterial nos trabalhadores das indústrias do Brasil.

Para o ano de 2003 teremos grandes projetos a ser executados pelo
DHA-SBC.

Um forte abraço
Carlos Alberto Machado

Presidente do Departamento de Hipertensão da SBC


