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CARTA DO EDITOR

Poucas áreas da Medicina têm sido tão pródigas em avan-
ços quanto a Cardiologia e, dentro dela, a hipertensão, em
particular.

Quer pela sua inconteste importância como fator de risco
cardiovascular quer pelo impacto que a elucidação de novos
aspectos nela envolvidos vem causando é, a hipertensão arte-
rial, área do conhecimento médico que se amplia de forma
célere.

A Revista Brasileira de Hipertensão — HiperAtivo tem,
sistematicamente, procurado, ao longo desses seus cinco anos
ininterruptos de publicações, ajustar-se às expectativas e rea-
lidades que circundam o estudo, em ciências básicas ou clíni-
cas da hipertensão, seus progressos e, mesmo, controvérsias.

O modelo editorial desta revista, hoje assumido, bem re-
flete esses princípios norteadores de suas tendências e objeti-
vos sempre claramente delineados.

Assim, desde seu número anterior algumas novas seções,
que direcionam informações específicas com objetivos cer-
tos, a ela se acrescem.

“Opinião Especial” trata de assunto de alta relevância, que,
por isso, justifica seu enfoque, discutido por um luminar da
Medicina nacional, colocando luzes em temas momentosos
em campos teóricos e/ou práticos.

“Aspectos Históricos da Hipertensão” resgata o passado e
a evolução de aspectos fundamentais para o conhecimento da
hipertensão e sua consolidação como ciência.

“Comunicações Breves” representa uma forma prática e
útil de abordar temas do cotidiano clínico, discutidos de for-
ma sucinta por especialistas que os avaliam com escopo defi-
nido, atendendo aos mais diferentes interesses. Em geral, com-
preendem de 5 a 8 comunicações, abrangendo diversos as-
pectos do conhecimento da hipertensão.

“Caso Clínico”, forma clássica de difusão de conhecimen-
tos com forte componente prático, complementa essa visão
sempre presente na Revista Brasileira de Hipertensão —
HiperAtivo de educar e difundir conhecimentos em hiperten-
são arterial que atendam aos mais diversos interesses de seus
leitores.

Por fim, sua constante e regular publicação a remete a uma
condição por todos almejada e, certamente, objetivo maior de
qualquer periódico científico: sua indexação.

As gerências relativas a essa conquista já estão em curso e,
cumpridas as exigências formais para esse objetivo, espera-se,
em tempo o menor possível, o alcance dessa importante meta.
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