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1. http://cardiovascular.cx/
Este endereço eletrônico compila uma série de

informações sobre fisiologia cardiovascular e fisiopatologia.
Informações acompanhadas de figuras e gráficos
elucidativos auxiliam na compreensão dos aspectos
fundamentais e de aspectos com relevância terapêutica. O
enfoque central é a função da bomba, evitando-se aspectos
de microcirculação ou mecanismos celulares envolvidos.
Experimentos simples são demonstrados para ilustrar os
conceitos apresentados.

2. http://www.lipidsonline.org/
Neste endereço é possível  coletar informações recentes

sobre pesquisas em lípides e seu papel nos mecanismos
inflamatórios muito estudados no momento. Além disso,
séries de diapositivos e palestras estão disponíveis. Por
meio de registro gratuito podem-se receber informações
sobre atualizações.

3. http://www.hypertensiononline.org/
Do mesmo modo que o anterior apresenta corpo editorial

de renome que organiza os temas sobre hipertensão arterial
na forma de apresentações de diapositivos e estudos
clínicos recentemente realizados, permitindo uma atualização
constante do profissional. Por meio de registro gratuito é
possível receber informações sobre novas atualizações no
endereço.

4. http://www.nhlbi.nih.gov/hbp/
Neste local, endereço produzido pelo Instituto de Saúde

dos Estados Unidos, encontram-se informações simplificadas
sobre hipertensão arterial, desde aspectos básicos a dicas
para medida da pressão arterial. Apresenta ainda informações
que o clínico pode utilizar para orientar o paciente, como
orientações dietéticas e de modificação de estilo de vida.

5. http://www.takedacardio.net
Este site  de uma indústria farmacêutica permite acessar

diversos simpósios com tópicos de hipertensão arterial,
acessáveis com Real Player, em que participam diversas
autoridades mundiais no tema. Permite ainda verificar a
agenda de eventos na área, com datas e endereços oficiais
dos eventos.

6. http://www.health.adelaide.edu.au/ANBP2/
main.htm

Este endereço permite acessar informações sobre grande
estudo australiano denominado ANBP2 que pretende
determinar se, em indivíduos hipertensos com 65 a 84 anos
de idade, o tratamento com  IECA é superior ao tratamento
com diuréticos em reduzir eventos cardiovasculares fatais
ou não, ao longo de 5 anos. Será realizada uma análise
custo–benefício e análise qualidade de vida entre outros. É
possível verificar on-line o andamento do projeto e
eventualmente contatar os responsáveis.


