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Este número da Revista Brasileira de Hipertensão trata de um importante
aspecto da hipertensão arterial: a sua condução apropriada em grupos especiais
de pacientes.

Esse tem sido um assunto de muitas discussões e de conclusões divergentes,
particularmente em algumas populações de grande prevalência como as mulhe-
res grávidas, os nefropatas e os diabéticos, entre outras.

O Prof. Roberto Jorge da Silva Franco, da Faculdade de Medicina de
Botucatu, da Universidade do Estado de São Paulo, editor convidado para este
número, reuniu um grupo de experientes médicos devotados ao estudo e à
prática de hipertensão para produzir um conjunto de informações de alta
relevância clínica.

A seção de artigos internacionais, muito bem conduzida pelo editor associado
Prof. Marcelo Correa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, traz-nos
importante colaboração com a publicação do artigo The renin-angiotensin
system in hypertension: a review of studies using transgenic animals, de
autoria de Curt D. Sigmund e colaboradores.

Da mesma forma, relevantes contribuições podem ser lidas entre as Breves
Comunicações, sempre priorizando assuntos de grande apelo clínico prático.
Neste número, em particular, essa seção nos oferece as contribuições:
Significado e conduta prática no paciente hipertenso com grande
variabilidade pressórica, de autoria de Dante Marcelo Artigas Giorgi, O
significado clínico-epidemiológico da pressão diastólica baixa na elevação
da pressão de pulso ou Importância da pressão de pulso no risco
cardiovascular, produzida pela Dra. Lucélia Magalhães, e A investigação da
geometria ventricular e suas implicações clínicas na hipertensão arterial,
de Antônio Pazin-Filho e colaboradores.

Uma das formas mais interessantes de discussão – Debates – tem sido
muito bem conduzida pelo Prof. Joel Heimann e neste número discutem o Dr.
Paulo César Jardim, da Universidade Federal de Goiás, e o Dr. Roberto Jorge
da Silva Franco, da UNESP–Botucatu, sobre o tema: Há indicação para medidas
terapêuticas profiláticas para toda a população visando à prevenção de
hipertensão?

Outros aspectos de destaque estão contidos neste número 3 de 2002 da
Revista Brasileira de Hipertensão que, esperamos, possa contribuir para um
aperfeiçoamento de conceitos na mais prevalente doença cardiovascular em
todo o mundo – a Hipertensão Arterial Sistêmica.

Ensejamos que tenham todos leitura agradável e, sobretudo, produtiva.

Fernando Nobre
Editor


