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A edição atual da Revista Brasileira de Hipertensão marca o início de uma 
nova era. Iniciando o 18º ano de sua publicação, inauguramos um novo projeto 
editorial, também um novo visual e, para marcar essa fase da publicação, 

trazemos a tão esperada V Diretriz de MAPA e III Diretriz de MRPA, documento que 
é fruto do trabalho de especialistas brasileiros nos referidos métodos, que servirá de 
guia para todos que atuam em hipertensão arterial e utilizam os respectivos exames 
no dia a dia da prática clínica. 

Nesta edição, fazemos uma homenagem especial ao Prof. Dr. Fernando Nobre, 
idealizador e dedicado editor da Revista Brasileira de Hipertensão desde a sua 
criação. Deve-se à sua determinação e ao seu elevado espírito científico todo o de-
senvolvimento do periódico, que hoje é reconhecido pela comunidade médica como a 
mais importante publicação da área da hipertensão no País, sendo indexado na base 
de dados LILACS e integrante dos periódicos CAPES. Seu dedicado trabalho está 
presente na editoria desta edição da Revista, assim como na primorosa coordenação 
das novas Diretrizes aqui publicadas. 

Foram muitos os desafios vencidos ao logo desses anos pela Revista. Lembramos, 
com admiração, que o Prof. Dr. Fernando Nobre, além de uma legião de editores 
assistentes e setoriais, autores, colaboradores, revisores, parceiros patrocinadores e 
as várias Diretorias do Departamento de Hipertensão da SBC, ao longo desses anos, 
conseguiram, com entusiasmo e determinação, não só manter a periodicidade de 
sua publicação, mas fazê-la evoluir em qualidade e tornar-se referência em nossa 
área de atuação. 

Informamos que, a partir do próximo número da Revista Brasileira de Hiper-
tensão, teremos como novo editor o Prof. Dr. Luiz A. Bortolotto, que, juntamente com 
uma equipe de destacados coeditores, terá a missão e o compromisso de conduzir os 
novos rumos do periódico, uma vez que, após todos esses anos de trabalho diuturno, 
o Prof. Dr. Fernando Nobre parte para assumir novos e maiores desafios profissionais. 

À equipe, que já está atuando para assumir em breve o periódico, nosso irrestrito 
apoio e os votos de pleno sucesso. 

Ao colega e amigo Prof. Dr. Fernando Nobre, rendemos a mais destacada home-
nagem, nosso perene reconhecimento e os mais sinceros agradecimentos, em nome 
de todos aqueles que construíram e que hoje compõem e atuam no Departamento 
de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
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