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Para os colegas que não me conhecem, deixo registrada uma característica 
pessoal muito profunda que transcende os limites da pessoa e permeia toda 
a minha vida profissional: sou um otimista por natureza.

Estamos em meados 2021 e, para muitos, um novo ano de incertezas, 
de agravamento da crise econômica, de tragédia sanitária, de conflitos 
mundiais, entre outros problemas. 

Não minorando qualquer um dos elementos descritos acima, tampouco, 
sem deixar de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes 
queridos nessa pandemia, busco enxergar as conquistas atingidas até aqui e, 
com otimismo, prever os próximos meses de gestão frente ao Departamento 
de Hipertensão Arterial (DHA).

Em novembro do ano passado, graças ao esforço coletivo de mais de 90 
profissionais Brasil afora e com a profícua parceria entre Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, lançamos a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2020.

Um documento de grande relevância e disruptivo, que atingiu a marca de 
85 mil views até maio de 2021, coordenado brilhantemente pelo Dr. Weimar 
Kunz Sebba Barroso, tendo como núcleo coordenador os colegas Drs. Marco 
Antônio Mota Gomes, Luiz Aparecido Bortolotto e Cibele Saad Rodrigues. 

Diante de tamanha repercussão e cientes da importância de promover 
educação médica continuada para nossos Associados e todos os profissionais 
de saúde que, de alguma forma, desejam reciclar conhecimentos em 
hipertensão arterial, a atual Diretoria do DHA criou, apoiada pela SBH e 
SBN, a Maratona das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

Foram 12 horas ininterruptas de conteúdo, 18 aulas, mais de 350 slides 
produzidos, 36 palestrantes e muita interação. Contamos com a ilustre 
presença do Presidente da Sociedade Brasileira Cardiologia, Dr. Celso 
Amodeo, abrindo os trabalhos na manhã daquele histórico sábado e atingimos, 
ao longo da Maratona, mais de 800 inscritos, num movimento inédito. 

Para aqueles que, que desejam multiplicar o conteúdo da nossa diretriz 
pode realizar o download de todos os slides que estão disponíveis em 
http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/profissional/maratona-dha.asp. 
E se você não conseguiu assistir, ou deseja rever, as aulas estão disponíveis 
no www.dha.tv.br.  

Para os próximos meses, estamos prevendo novos episódios de podcasts 
para a nossa rádio e programas inéditos na DHA TV. E para novembro, 
estamos construindo o nosso tradicional Congresso do Departamento de 
Hipertensão Arterial, em sua XVII edição, em formato 100% virtual. E este 
ano, em conjunto com 3 congressos internacionais: XVIII Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana de Hipertension Arterial – LASH, VII Congreso de 
la Sociedad Centroamericana de HTA y Prevención Cardiovascular – SCCH 
e IV Artery LATAM.

Por isso, é sobre um ponto de vista positivo que convido a todos a 
estarem juntos nesse momento tão particular da história da humanidade, 
compartilhando experiências, vivenciando de forma coletiva nossas 
conquistas e aprendizados, afinal, juntos somos o DHA.

 Até breve, com mais novidades e desejo de vacina para Covid-19 para todos!


