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A REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO (Rev Bras Hipertens) é uma publi-
cação de periodicidade trimestral, do Departamento de Hipertensão da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, catalogada na base de dados BIREME-LILACS. 

Ocupa-se em publicar artigos sobre temas relacionados à hipertensão, 
solicitados por seus editores ou espontaneamente enviados como contribuições 
originais, desde que analisados pelo seu Conselho Editorial.

O manuscrito é de responsabilidade dos autores que assumem o compromisso 
de que o trabalho não tenha sido previamente publicado na sua íntegra, nem esteja 
sendo analisado por outra revista com vistas à eventual publicação. O texto deve ser 
inédito, ter sido objeto de análise de todos os autores e passa a ser propriedade da 
revista, não podendo ser reproduzido sem o consentimento desta, por escrito.

Os artigos solicitados pelos editores ou espontaneamente encaminhados como 
contribuições originais, quando na forma impressa, devem ser encaminhados a:

Revista Brasileira de Hipertensão
Av. Independência, 3.767 
14026-150 – Ribeirão Preto – SP

Se o envio do material for por meio eletrônico, deverá ser usado o seguinte 
e-mail: revbrashipertens@uol.com.br

Só serão considerados para publicação e encaminhados ao Conselho Editorial 
os artigos que estiverem rigorosamente de acordo com as normas especificadas a 
seguir e que coadunam com a 5a edição do Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals, preparado pelo International Committee of 
Medical Journal Editors – N Engl J Med 1997;336:309-15. 

O respeito a essas normas é condição obrigatória para o que o trabalho seja 
considerado para análise e publicação. 

Os manuscritos devem ser submetidos da seguinte forma:
1. Digitados em espaço duplo, com páginas numeradas em algarismos 

arábicos;
2. Redação em português, de acordo com a ortografia vigente. Somente 

os artigos destinados à Seção de Contribuições Internacionais poderão 
ser escritos em língua inglesa;

3. Os artigos devem ter obrigatoriamente: a) nome, endereço, telefone, fax e e-mail 
do autor que ficará responsável pela correspondência; b) declaração assinada pelo 
autor, responsabilizando-se pelo trabalho, em seu nome e dos co-autores.

 Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows (inclusive tabelas e, se 
possível, também as figuras) em letras do tipo Arial, corpo 12, espaço duplo, com 
bordas de 3 cm acima, abaixo e em ambos os lados. É obrigatório o envio de CD 
devidamente identificado, contendo o texto completo e as respectivas ilustrações.

4. A Revista Brasileira de Hipertensão publica artigos originais espontanea-
mente enviados, desde que atendidas as condições expressas em seus Critérios 
Editoriais e de conformidade com as especificações do Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, preparado pelo International 
Committee of Medical Journal Editors – N Engl J Med 1997;336:309-15 e 
atendidas as disposições expressas nos itens 5.1 a 5.6.2.
4.1 Comunicações Breves – Contribuições de caráter fundamentalmente 

prático, que tenham ou não originalidade, não ultrapassando cinco laudas 
e dez referências bibliográficas, que devem constar como leitura sugerida, 
sem necessariamente ser apontadas no corpo do texto.

4.2 Espaço Jovem Pesquisador – A Revista Brasileira de Hipertensão 
recebe, para avaliação de seu Conselho Editorial, com vistas à publicação, 
artigos sobre temas afeitos à Hipertensão Arterial, produzidos por jovens 
investigadores (idade não superior a 35 anos). Os textos devem ter, no 
máximo, 10 páginas, incluindo figuras, tabelas e referências, digitados 
em espaço 1,5, letras do tipo Arial 12. Devem conter resumo e abstract 
obedecendo aos Critérios Editoriais gerais da revista.

5. Artigos de Revisão devem ser enviados somente quando solicitados 
pelo Editor Convidado, versando sobre tema afeito ao assunto do número 
em questão, com as seguintes características:
5.1 Página de rosto, contendo:

5.1.1 Títulos em português e inglês, concisos e informativos;
5.1.2 Nomes completos dos autores;
5.1.3 Pelo menos três palavras-chave (keywords) utilizando, se possível, 

termos constantes do Medical Subject Heading listados no Index 
Medicus, assim como sua versão para o português;

5.1.4 Nome da instituição a que estão afiliados os autores.
5.2 Resumo, com limite de 250 palavras, obedecendo explicitamente ao 

conteúdo do texto. A elaboração deve permitir compreensão sem acesso 
ao texto, inclusive de palavras abreviadas.

5.3 Abstract, versão em inglês do item 5.2, em página separada.
5.4 Referências citadas, quando de fato consultadas, em algarismos arábicos, 

em forma de potenciação e numeradas por ordem de citação no texto, 
utilizando-se as abreviaturas recomendadas pelo Uniform Requirements. 
Todos os autores devem ser citados em números de até seis, ou apenas 
os três primeiros seguidos de et al., se sete ou mais.
5.4.1 Artigo de Revistas – Sobrenomes e iniciais de todos os autores 

(se sete ou mais, apenas os três primeiros, seguidos de et al.) – 
Título do artigo. Nome da revista abreviada Ano; Volume:1a, última 
página, como no exemplo abaixo:

  Lamas GA, Flaker GC, Mitchell G, et al. Effect of infarct artery 
patency on prognosis after acute myocardial infarction. Circulation 
1995;92:1101-9.

 Para citação de outras fontes de referências, consultar Uniform 
Requirements. A citação de dados não publicados ou de comu-
nicações pessoais não deve constituir referência numerada e ser 
apenas aludida no texto, entre parênteses.

5.5 Legendas das Figuras – Devem ter títulos breves e claros, com des-
crição sucinta dos aspectos principais para uma boa compreensão da 
figura pelo leitor.

5.6 Ilustrações – Devem ser citadas no texto em algarismos arábicos (quan-
do tabelas ou quadros), sendo conveniente limitá-las ao indispensável 
para a melhor comunicação.
5.6.1 As figuras devem ser enviadas sob forma de desenho ou de 

fotografia (base = 9 x 12 cm) que permitam reprodução gráfica 
de boa qualidade. Desenhos e fotos devem ser colocados dentro 
de envelopes encorpados e identificados pelo título do trabalho, 
se enviadas na forma impressa. Quando enviadas por meio 
eletrônico, devem trazer a identificação do programa utilizado 
para sua produção. Por exemplo: Power Point, PhotoShop etc. 
Não devem ser enviados diapositivos nem exames no original. 
A publicação de figuras em cores é restrita a situações em que 
as cores são indispensáveis, sendo as custas de produção de 
responsabilidade do autor. 

5.6.2 Tabelas e quadros devem ser elaborados de forma auto-explicativa, 
em ordem de citação no texto e acompanhados dos respectivos 
títulos. A legenda deve constar na parte inferior.

6.  Os originais e CDs somente serão devolvidos por solicitação antecipada do 
autor principal.

7.  O texto poderá sofrer nova revisão editorial para maior concisão, clareza e 
compreensão, por parte do Conselho Editorial, sem interferências no seu 
significado e conteúdo.

8. Situações especiais, não previstas nesse conjunto de normas, serão encami-
nhadas ao Conselho Editorial para opinião e posterior decisão.
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