
Palavra do Presidente

Audes Diógenes de 
Magalhães Feitosa
Presidente do Departamento 
de Hipertensão 
Gestão 2020-2021

Tempo Rei

Falar com alguma assertividade sobre tempo, espaço e perspectivas tem 
sido o maior desafio nesses últimos meses. Mas, antagonicamente, esse é o 
assunto que permeia nossas conversas quase que diariamente.

Lives, webinars, calls, reuniões à distância e até naqueles raros momentos 
de pequenos encontros presenciais, discutimos as mudanças que estão por 
vir, nossas angústias, nossos aprendizados, nossos desejos em tão curto espaço 
de tempo vivido, até então, nessa fase pandêmica.

Quando assumimos a Diretoria do Departamento de Hipertensão Arterial 
(DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), tínhamos um plano 
amplamente discutido e com claros objetivos acerca daquilo que buscávamos 
para os nossos Associados.

Infelizmente, a tal pandemia que assolou o Brasil e o mundo nos fez parar, 
pensar, refletir, replanejar e agir. 

Ao longo desses meses, inúmeros foram os desafios, mas o fato de 
termos sido desafiados, fez com que nossas entregas fossem ainda mais 
interessantes, disruptivas, conectando-nos com os quatro cantos do país e, 
em breve, com o mundo.

Recentemente, como muitos dos nossos Associados puderam 
acompanhar, unimos mais de vinte experientes e capacitados profissionais 
de todo o Brasil para discutir a “Transformação Digital e seu Impacto na 
Jornada de Médicos e Pacientes”. No I DHA Digital Summit, foram quatro 
noites de discussões profundas acerca do que está acontecendo e, em que 
tempo e forma tudo acontecerá.

Todos os projetos criados, em tão curto espaço de tempo, foram concebidos 
e lançados com o objetivo maior da atualização científica. Diferentes formatos, 
diferentes modelos, em diferentes momentos, fizeram com que o DHA desse 
um grande passo rumo a essa nova era.

Como entidade associativa, estamos cumprindo o nosso papel e sabemos 
que os desafios são grandes para os próximos meses. Temos ainda uma longa 
jornada à frente do Departamento e novos projetos, alinhados à missão da 
SBC, estão sendo definidos para o segundo e desafiador ano da nossa gestão.

Projetos com atenção à hipertensão nas mulheres, projetos que unirão 
pesquisadores de outros países, projetos científicos que registrarão o perfil 
da hipertensão no nosso país e eventos presenciais, estão na nossa pauta.

O tempo já está transformando “as velhas formas do viver” e sejamos 
resilientes, pioneiros e tenhamos todos a humildade de reconhecer que 
estamos aprendendo, mas esse aprendizado nos levará para lugares incríveis, 
conectando, “transcorrendo” e “transformando”, como o compositor Gilberto 
Gil já canta há alguns anos.

Agradeço ao Presidente da SBC pelo apoio, ao todos os Diretores do 
DHA pela profícua parceria estabelecida, aos colegas funcionários da SBC 
pelo constante suporte às iniciativas do Departamento e, principalmente, 
aos Associados por manterem o engajamento e renovarem as expectativas 
de um segundo ano de gestão ainda mais consistente. 

Grato a todos.


