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Mais uma primavera

Estamos caminhando para o final do mais desafiador ano da história 
recente. 

Um ano marcado por pandemia, por episódios de misoginia, por 
atentados terroristas, pelos mais díspares protestos ao redor do mundo, por 
práticas inaceitáveis de racismo, por uma devastadora explosão do outro 
lado do planeta e tantos outros acontecimentos que não gostaríamos de 
ter presenciado.

Ao mesmo tempo, comemoramos mais uma primavera, com aprendizados 
no campo digital, maior aproximação com os nossos familiares, mais contato 
com aquilo que nosso íntimo tanto pedia, mais tempo para os nossos hobbies 
e, por sorte, estamos vivos, saudáveis e prontos para um novo ano.

Nesse sentido, o Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) também cumpriu seu papel 
adaptando-se, reestruturando-se e conseguiu, ao longo dessa jornada, 
realizar projetos importantes, promover discussões em temas inéditos, reunir 
colegas – ainda que virtualmente – dos quatro cantos do Brasil, gerar receita 
importante para a manutenção dos planos vindouros e, agora, prepara-se 
para a virada do ano.

O veemente anseio por alcançar nossos objetivos e surpreender nossos 
Associados em 2021, permanece o mesmo e esse é o combustível para 
implantar o Projeto Registros DHA, por realizar a segunda edição do Digital 
Summit, por trazer novos programas no canal DHA TV e produzir novos 
conteúdos via podcast na nossa rádio. 

Alinhados aos rumos da SBC, em 2021 nossos olhares também estarão 
direcionados à Hipertensão na Mulher. Se desde o período socrático a 
mulher desempenha um papel de bastidor – é bom lembrar que Diotima 
e Aspásia eram professoras do filósofo – traremos nossas professoras ao 
primeiro plano, dando-lhes o devido destaque em projetos como “Elas são 
Hiper” e “DHA Hiper Mulher”.

Mais do qualquer outro projeto, também estamos ansiosos pela realização 
do nosso encontro anual, o Congresso Brasileiro do Departamento de 
Hipertensão Arterial que, havendo condições de segurança, será o momento 
daquele fraternal abraço, característico do nosso Departamento.

Por fim, desejo-lhes um final de ano repleto de saúde, paz e renovações! 
Que 2021 represente o ano da virada, do recomeço positivo e da realização 
pessoal e profissional que almejamos.

Em nome da Diretoria do DHA, agradeço a todos que estiveram nos 
bastidores, fazendo com que nossos projetos fossem viabilizados e a todos 
os Associados, que sempre estiveram e estarão conosco!

Fraternal abraço.


