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Editorial

A interação entre os pesquisadores da área básica e os clínicos em geral
ainda é incipiente no Brasil; entretanto, a multidisciplinaridade voltada para o
entendimento, o diagnóstico e o tratamento da hipertensão arterial e suas
complicações é hoje uma realidade, especialmente nos grandes centros.

A pesquisa básica tem contribuído em muito para o entendimento dos
mecanismos envolvidos nos aumentos dos níveis de pressão arterial e, com isso,
para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais efetivas para o
controle dos níveis tensionais. Além disso, o desenvolvimento e a caracterização
de vários fármacos e/ou formulações têm como etapa essencial a pesquisa
básica. A importante contribuição de pesquisadores da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto ( Sérgio H. Ferreira, E. M. Krieger e Lewis J. Greene ) para
o desenvolvimento de inibidores de enzima conversora, a partir do veneno da
cobra jararaca, ilustra bem a importância, muitas vezes relegada equivo-
cadamente a segundo plano, dos cientistas e pesquisas de área básica.

Vários grupos de pesquisa brasileiros têm atuado, com reconhecimento
internacional, na área cardiovascular. Neste número da Revista Brasileira de
Hipertensão procuramos abordar diferentes aspectos da pesquisa básica em
hipertensão arterial, contando com a colaboração de alguns desses grupos.
Além disso, contamos com a colaboração do Prof. Michael Bader, do Max
Delbruch Center for Molecular Medicine.

Os temas abordados incluem os modelos experimentais de hiperten-
são, reflexos cardiovasculares, o papel do sistema nervoso simpático na
hipertensão, a hipertrofia cardíaca, farmacocinética e diferentes aspectos de
biologia molecular aplicados à hipertensão arterial. Propositalmente, excluímos
artigo específico sobre o sistema renina-angiotensina, uma vez que este foi foco
de número recente da revista. Ainda assim, ele é abordado em praticamente
todos os artigos.

Esperamos que a diversidade dos aspectos tratados possam ilustrar a
importância da pesquisa básica na área cardiovascular e motivar maior
interação entre as áreas clínica e básica na abordagem de aspectos ainda
obscuros da hipertensão arterial.
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