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enhum esforço para o apropriado diagnóstico e adequado seguimento 
dos pacientes com hipertensão arterial terá valor se o tratamento anti-
hipertensivo não for corretamente instituído e continuado.

Assim, para a Revista Brasileira de Hipertensão que se ocupa, 
dentre outros objetivos, atentamente com os constantes progressos 

da terapêutica anti-hipertensiva, nada mais desejado que um número atual com essa 
temática, embora sempre tratada em outras oportunidades.

O volume expressivo de publicações que vão, celeremente, mudando antigos 
paradigmas por si só justifica essa publicação.

Mais do que isso, os autores convidados para fazer essa revisão, pela sua com-
petência e trato diário com o assunto, são mais uma razão para que esse número 
se revista de grande importância.

Dessa forma, não temos dúvidas de que a sua leitura, por esses aspectos, será 
de grande utilidade.

A publicação de artigos originais iniciada nesse ano de 2006 vem, gradativamente, se 
consolidando e nesse número também publicamos um artigo com essa característica.

Conclamamos a todos que considerem a possibilidade do envio de material com 
essa característica para publicação.

As seções que usualmente compõem a Revista Brasileira de Hipertensão 
estão particularmente especiais com abordagem de assuntos atuais e, por conse-
guinte, de interesse.

As Comunicações Breves abordam assuntos de relevância clínica tais como: a fu-
tura introdução no arsenal terapêutico anti-hipertensivo de medicamento bloqueador da 
renina – identificado como Alisquirem – que é discutido pelo Prof. Artur Beltrame Ribeiro 
e a prática de um cuidado com o hipertenso com vistas à redução da pressão arterial 
como determinante de redução de risco cardiovascular pelo Prof. Wille Oigman.

As discussões da Literatura Atual sob a responsabilidade do Prof. Flávio Fuchs, 
igualmente representam aspectos de destaque desta edição que merecem cuidadosa 
avaliação por nos oferecer informações de grande utilidade. 

Igualmente, o Curso sobre Medicina Baseada em Evidências aplicada à 
Hipertensão Arterial sob a competente Editoria do Dr. Álvaro Avezum e a seção 
de aprendizado baseado em Casos Clínicos, coordenada pelo Dr. Celso Amodeo, 
trazem-nos informações relevantes para o aprimoramento dos conhecimentos em 
Hipertensão Arterial.

A leitura atenta desse número, certamente, trará benefícios incontestáveis a todos.

Fernando Nobre
Editor
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