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2021: um ano de desafios!

Que esse ano tem sido desafiador, ninguém questiona o contrário.
O enfrentamento da pandemia é intenso, as situações política 

e econômica do Brasil merecem nossa atenção, o desemprego 
assusta populações no mundo inteiro e, como um contraponto 
nesse abstruso cenário, tivemos a realização de mais uma edição 
dos Jogos Olímpicos.

Ultrapassar marcas, bater recordes, superar objetivos, são 
pautas recorrentes durante o período de realização desse evento 
multiesportivo global. E essas conversas, independente do contexto 
olímpico, costumam trazer um certo tom de alegria, de realização 
e até prazer aos interlocutores que compartilham suas conquistas.

É nesse mesmo clima e com imensa satisfação, que queremos 
compartilhar nossas conquistas!

Após a publicação das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
Arterial 2020 em novembro do ano passado, superamos a expressiva 
marca de 100.000 visualizações desse importante documento 
desenvolvido pelo Departamento de Hipertensão Arterial da SBC, 
em conjunto com a SBN e a SBH.

Reiteramos nossos agradecimentos a todos que colaboraram 
com a construção dessa nova edição das Diretrizes de Hipertensão 
Arterial, representados na pessoa do seu Coordenador Geral, 
Prof. Dr. Weimar Sebba Barroso.

Outra pauta que nos preenche de orgulho e satisfação é a 
realização do nosso evento anual, nesse ano a ser realizado de 
forma 100% digital, no período de 27 a 30 de outubro de 2021, o 
Congresso DHA 2021 Digital – Absoluto e especialmente seu - e 
terá foco no tripé do conhecimento voltado para o SER HUMANO, 
o CORAÇÃO e a HIPERTENSÃO. 

Junto ao Congresso do DHA estarão os congressos da 
LASH – Sociedade Latinoamericana de Hipertensão Arterial, da 
SCCH – Sociedade Centroamericana de Hipertensão Arterial e 
Prevenção Cardiovascular e da Artery LATAM.

Mais do que conhecimento, juntamos dois anos de ideia e 
voltamos a apresentar o orgulho que temos de ocupar este palco, 
que move os cardiologistas clínicos para busca da pressão ideal.

Por fim, reafirmamos nosso compromisso como entidade 
associativa e entregaremos educação continuada de qualidade, 
reunindo, ainda que remotamente, colegas de todo o Brasil.

Vamos juntos, multiplicando conhecimentos sempre!


