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Completam-se, com a publicação deste número, as edições do ano de 2001
da Revista Brasileira de Hipertensão.

Nos quatro números publicados, incluindo este, foram veiculadas informações
da mais alta relevância na área de conhecimento da hipertensão arterial sistêmica.

Quarenta e três artigos envolvendo 99 autores compõem um acervo de
informações provindas dos principais centros de pesquisa e assistência em
hipertensão de todo o país e do exterior.

Assim, a Revista Brasileira de Hipertensão cumpriu, ao longo do ano de
2001, mais uma vez, o seu precípuo papel.

Ao se avizinhar o ano de 2002, perspectivas alvissareiras se delineiam para
futuras publicações.

Em primeiro lugar, cabe-nos destacar a criação de uma seção denominada
“Controvérsias”. Dela dois experts  participarão, um deles defendendo determinada
proposição, enquanto ao outro caberá contrapor-se a ela. Ambos deverão, obvia-
mente, sustentar as suas posições com o que de mais consistente houver na literatura
específica. Após a produção desse conjunto de argumentações, o editor setorial
responsável por essa atividade, Prof. Joel Heimann, enviará o texto produzido por
cada um dos participantes ao seu oponente para a produção de uma réplica. Caberá,
por fim, ao editor responsável pela seção fazer as considerações finais, concitando
os leitores a enviarem suas opiniões para publicação no número seguinte.

O dinamismo usualmente inerente a esse tipo de atividade deverá fazê-la um
ponto alto nas futuras publicações da Revista Brasileira de Hipertensão em 2002.

Um segundo ponto de destaque está afeito à temática central e seus respectivos
editores para os números do próximo ano.

Assim, escolhemos, respectivamente, do número 1 ao 4, os seguintes temas
e editores: Contribuições da Medicina Baseada em Evidências à Hipertensão,
Álvaro Avezum; Hipertensão Arterial Secundária, Luiz A. Bortoloto; Hipertensão
Arterial em Populações e Situações Especiais, Roberto Franco; Urgências e
Emergências Hipertensivas, Agostinho Tavares.

Este número em particular, destinado à associação entre hipertensão arterial
e insuficiência cardíaca, traz contribuições especiais, com lúcidas e claras
análises sobre uma das mais freqüentes manifestações finais de muitos pacientes
hipertensos: a insuficiência cardíaca.

A cuidadosa edição do Prof. José Antonio Marin-Neto e a participação de
destacados pesquisadores nas áreas específicas de suas contribuições revelam
o cuidado que se teve à busca de um conjunto de informações de grande
profundidade e larga aplicação prática.
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