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Editorial

Agradeço pela ocasião de, como editor convidado, ter podido interagir com
a autêntica plêiade de colaboradores ilustres para este número da Revista
Brasileira de Hipertensão, no contexto das complexas e fascinantes
interligações entre a hipertensão arterial sistêmica e a insuficiência cardíaca.
Nada mais oportuno do que esta revisão de aspectos epidemiológicos,
fisiopatológicos e clínicos interligando a insuficiência cardíaca, via final comum
potencial de qualquer agressão ou sobrecarga imposta ao coração, e essa
afecção proteiforme e prevalente representada pela doença cardiovascular
hipertensiva.

Foram abordados, em sucessão, aspectos epidemiológicos relativos a essa
associação mórbida, com ênfase em estudos de populações brasileiras, revisões
sobre detecção, avaliação e caracterização, por métodos propedêuticos diversos,
de alterações da reserva cardíaca em vigência de hipertensão arterial, bem
como, especificamente, o significado do remodelamento ventricular ligado à
hipertrofia miocárdica e seus reflexos compensatórios e deletérios sobre a
dinâmica cardiovascular. Também se contemplou, no contexto do remodelamento
imposto pela hipertrofia e dilatação associadas à hipertensão arterial sistêmica,
a intrigante contribuição de fatores genéticos e ambientais desencadeantes. As
complexas conseqüências e adaptações da circulação coronariana em pacientes com
hipertensão e os aspectos de disfunção diastólica e sistólica mereceram
capítulos à parte. Finalmente, as implicações, o intenso potencial de alteração
da história natural da doença cardiovascular hipertensiva, como fator essencial
de indução e perpetuação da síndrome de insuficiência cardíaca, com base em
princípios terapêuticos, foram amplamente analisadas em três capítulos essen-
ciais: um deles revisou a atuação terapêutica sobre o sistema renina-angiotensina-
aldosterona, um outro abordou as paradoxais implicações do bloqueio beta-
adrenérgico em pacientes hipertensivos com insuficiência cardíaca, e um terceiro
focalizou, em profundidade e abrangência, o conjunto das noções e conhecimentos
que norteiam a conduta médica nesse contexto, a partir dos grandes estudos
especificamente dirigidos à elucidação dessas relevantes questões.

Foi um verdadeiro privilégio ter lido, em primeira mão, as excelentes
contribuições emanadas dos diferentes autores e pressentir o intenso proveito
que poderão aferir os leitores da Revista Brasileira de Hipertensão, quando
estiverem compulsando este número.
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