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CARTA DO EDITOR

Em 1990, reuniu-se pela primeira vez, em Campos do Jor-
dão, um pequeno número de médicos, com interesse e trabalho
devotados à hipertensão arterial, para a produção do I Consenso
Brasileiro de Hipertensão, àquela época sob os auspícios da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de seu Departa-
mento de Hiper-
tensão.

Quatro anos
após, um contin-
gente bem maior
de pessoas, com
o patrocínio das
Sociedades Bra-
sileira de Cardi-
ologia, Hiperten-
são e Nefrologia,
apoio de outras
seis sociedades
médicas e parti-
cipação do Mi-
nistério da Saú-
de, reeditava o
documento, pro-
mulgando o II
Consenso Brasi-
leiro de Hiper-
tensão.

Com isso, observam-se flagrantes crescimento e representativi-
dade na elaboração dos dois primeiros documentos norteadores de
condutas em hipertensão, produzidos em nosso país.

Nos dias 12 a 14 de Fevereiro de 1998, reuniram-se, novamente
em Campos do Jordão, aproximadamente 80 profissionais de diver-
sas áreas, incluindo outros profissionais não médicos, afeitos à con-
dução dos pacientes hipertensos, para ser produzido o III Consenso
Brasileiro de Hipertensão.

Participação de várias sociedades médicas, patrocínio das Soci-
edades Brasileira de Cardiologia, Nefrologia e Hipertensão, que ge-
renciaram a realização dessa reunião, com apoio institucional de 14
empresas da indústria farmacêutica, fazem-nos, antecipadamente,
avaliar a repercussão e o sucesso desse novo documento para a hi-

pertensão arterial
no Brasil.

Por fim, ini-
ciando com esta
edição o ano de
1998, aprovei-
tamos para in-
troduzir algu-
mas modifica-
ções editoriais,
que, cremos, re-
p r e s e n t a m
avanço no sen-
tido de maior
número de in-
formações, lei-
tura mais dinâ-
mica e cientifi-
camente mais
ajustada aos in-
teresses dos lei-
tores da Revis-

ta Brasileira de Hipertensão — HiperAtivo.
Assim, as novas seções “Opinião Especial”, “Aspectos

Históricos da Hipertensão” e “Breves Comunicações” enri-
quecem o conteúdo científico deste periódico, para nossa sa-
tisfação e benefício de todos.

Fernando Nobre
Editor

Grupo reunido em Campos do Jordão para a produção do III Consenso Brasileiro de
Hipertensão.
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