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Editorial

Aproximadamente 30% dos óbitos registrados no Brasil têm como causa
a doença cardiovascular. A hipertensão arterial é um dos mais importantes
fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, explicando
40% das mortes por acidente vascular encefálico e 25% daquelas por doença
arterial coronariana. O conhecimento da epidemiologia, etiopatogênia, particu-
laridades semiológicas e modalidades de tratamento são nuances que necessitam
de abordagem mais específica em algumas situações especiais.

A edição deste número da Revista Brasileira de Hipertensão foi destinada
a alcançar esses objetivos. Especialistas renomados em cada condição
selecionada foram convidados para exporem suas experiências e enfatizarem
alguns aspectos peculiares de cada situação quanto à freqüência, ao diagnóstico
e à terapêutica de escolha individualizada.

Inicialmente, a hipertensão na criança e nos adolescentes mereceu destaque.
A prevalência durante estes períodos pode variar de 2% a 13%, sendo
obrigatória a medida da pressão arterial a partir de 3 anos de idade, verificação
que não é feita pela maioria dos médicos pediatras. Atenção especial deve ser
dada aos fatores de risco cardiovascular associados, particularmente a presença
de obesidade, com estatísticas de crescimento alarmantes, em virtude  de
hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Medidas para a prevenção
primária necessitam ser implantadas com urgência. A autora tem experiência
única e pioneira com estudos de distribuição, avaliação de fatores de risco e
diagnóstico em crianças do Rio de Janeiro.

Em seguida, foi dirigida atenção para doença hipertensiva da gravidez, que
complica 5% a 8% de todas as gestações. A síndrome pré-eclâmpsia/eclâmpsia
mereceu especial atenção, pela freqüência e por contribuir significativamente
tanto para a morbimortalidade materna quanto fetal. As implicações agudas
e a longo prazo para ambas têm diferenças quando a hipertensão é reconhecida
pela primeira vez durante a gravidez na mulher gestante comparada àquela
com hipertensão crônica preexistente, porque fisiopatologicamente também
existe diversidade. Quanto ao diagnóstico da pré-eclâmpsia/eclâmpsia, a
importância do edema atualmente é minimizada e, quanto ao tratamento anti-
hipertensivo crônico, mantêm-se a primeira escolha para alfametidopa e a
contra-indicação absoluta para os inibidores da ECA e antagonistas dos
receptores da angiotensina II.

Com relação a hipertensão e dislipidemia, várias evidências mostram que a
hipertensão acelera o desenvolvimento da aterosclerose e, na direção oposta, a
dislipidemia está relacionada ao agravamento da doença renal hipertensiva, à
hipertrofia miocárdica e aos eventos cardiovasculares do hipertenso. Embora no
passado o tratamento da hipertensão arterial com diuréticos e betabloqueadores
tenha mostrado resultados desapontadores com relação à redução de eventos
coronarianos, dados recentes apontam que o uso de bloqueadores do sistema
renina-angiotensina mostra benefícios, sem uma clara relação com a redução da
pressão arterial. Também tem ficado cada vez mais patente o papel importante
das estatinas sobre a prevenção das complicações cardiovasculares no hipertenso.

A associação entre hipertensão e obesidade tem sido cada vez mais
freqüente em conseqüência do aumento da prevalência desta última, em
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especial a obesidade central, com acúmulo de gordura visceral, que constitui,
juntamente com a dislipidemia e a intolerância à glicose, na chamada síndrome
plurimetabólica, caracterizada por resistência à insulina e hiperinsulinemia.
Medidas como a mudança do estilo de vida com redução do excesso de peso
em pelo menos 5%, restrição dietética de sódio e atividade física regular são
fundamentais para o controle pressórico, além de atuarem favoravelmente
sobre a tolerância à glicose e o perfil lipídico. Caracteristicamente, os obesos
apresentam maior resistência à terapêutica medicamentosa necessitando de
doses mais elevadas ou combinação fixa de anti-hipertensivos. A discussão
sobre o hipertenso diabético introduz a polêmica inicial de que a maioria dos
diabéticos é portadora de hipertensão. Na população diabética nós estamos
visualizando apenas a superfície do iceberg acima do nível da água. Cerca de
20% da população adulta tem distúrbio do metabolismo da glicose, que do ponto
de vista médico tem enorme impacto. No sentido de se reduzir a morbi-
mortalidade por diabetes as medidas devem englobar, além do controle
glicêmico, o da hipertensão e da dislipidemia. Estudos recentes têm demonstrado
os benefícios dos anti-hipertensivos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina
e a utilização da associação de dois ou mais fármacos para o controle da pressão
arterial.

As alterações cardiovasculares no paciente hipertenso englobam,
principalmente, a hipertrofia ventricular esquerda, a doença arterial coronária
e a insuficiência cardíaca. A hipertrofia ventricular esquerda constitui risco
cardiovascular independentemente de mortalidade cardiovascular. O estudo
LIFE, que avaliou o benefício da redução da hipertrofia ventricular esquerda em
hipertensos, demonstrou, pela primeira vez em trabalho que envolveu desfechos
clínicos, que pacientes hipertensos que regrediram a hipertrofia ventricular
esquerda, independentemente da medicação anti-hipertensiva utilizada, auferiram
redução de riscos combinados para mortalidade de 20%. Quanto à doença
arterial coronária convém ressaltar que a dor precordial no paciente hipertenso,
particularmente no portador de hipertrofia ventricular esquerda, assemelha-se
em muitos aspectos àquela da angina clássica, na ausência de doença coronária
obstrutiva. A redução da pressão arterial de forma efetiva e o emprego de doses
baixas de ácido acetilsalicílico trazem benefícios expressivos para os pacientes
na população de hipertensos com doença arterial coronária conhecida. A
insuficiência cardíaca congestiva é condição para que o tratamento adequado
da hipertensão arterial seja mais bem-sucedido em preveni-la. O tipo diastólico
de insuficiência cardíaca congestiva é o de maior prevalência na hipertensão
arterial e a forma inicial de aparecimento dessa condição. Experiências
recentes em hipertensos com hipertrofia ventricular esquerda ou com nefropatia
diabética mostraram superioridade dos antagonistas da angiotensina II na
prevenção da insuficiência cardíaca quando comparados, respectivamente, a
betabloqueador e antagonista de cálcio.

A hipertensão arterial pode ser causa ou conseqüência da insuficiência renal
crônica. A pressão arterial deve ser reduzida, pelo menos, a níveis inferiores a
130/80 mmHg para retardar a progressão para o estádio final que requer diálise
ou transplante renal. Dá-se preferência a drogas que bloqueiem o sistema
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renina-angiotensina, tais como inibidor da enzima conversora e antagonista da
angiotensina II, por oferecerem proteção renal mais efetiva. Deve-se ter
precaução com hiperpotassemia cuja freqüência é baixa. Habitualmente é
necessária a combinação de múltiplos agentes anti-hipertensivos para um
controle pressórico adequado.

A hipertensão em idosos está associada a aumento nos eventos
cardiovasculares, diminuição da sobrevida e piora da qualidade de vida. Vários
estudos têm demonstrado benefícios do tratamento da hipertensão arterial com
resultados mais encorajadores entre os idosos do que na população de menor
idade. O impacto futuro desses resultados será cada vez maior, nas próximas
décadas, em virtude do crescimento elevado da população de idosos.              .

Destacamos e agradecemos a participação dos colaboradores que
prontamente aceitaram nosso convite.

Roberto Jorge da Silva Franco
Editor Convidado
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