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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A Revista HiperAtivo, de periodicidade trimestral, é o
órgão oficial do Departamento de Hipertensão Arterial da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e destina-se à divulgação
de artigos e/ou de revisões sobre hipertensão arterial.

HiperAtivo publica artigos enviados por solicitação dos
editores, sendo aceitos somente os que não tenham sido
publicados na íntegra em outros periódicos nacionais ou
internacionais.

As informações contidas nas colaborações são de inteira
responsabilidade de seus autores. Os trabalhos deverão ser
enviados para:

Fernando Nobre
Editor da Revista HiperAtivo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto — Universidade de São Paulo
Divisão de Cardiologia — Unidade de Hipertensão
Campus Universitário de Monte Alegre
CEP 14049-900 — Ribeirão Preto — SP

1. Os artigos deverão:
1.1 Ser enviados em disquete, com a identificação do
computador e do processador de textos (inclusive versão)
utilizados, além do(s) nome(s) do(s) arquivo(s).
1.2 Conter duas cópias em papel ofício, espaço duplo,
margem larga, páginas numeradas, de uma única face.
1.3 Trazer nomes dos autores, endereço do autor principal,
inclusive telefone e fax, para futuros contatos.
1.4 Apresentar:

1.4.1 Título conciso e claro (em Português e em Inglês),
com referência à instituição ou serviço a que os autores
pertencem.
1.4.2 Resumo em Português e em Inglês de no mínimo 50
e no máximo 200 palavras.
1.4.3 Palavras-chave em Português (após o Resumo em
Português) e em Inglês (após o Resumo em Inglês), para
fins de indexação.

2. As Referências Bibliográficas deverão ser numeradas entre
parênteses e ordenadas conforme seu aparecimento no
texto. Todas as referências relacionadas deverão estar
citadas no texto. O nome do periódico deve ser abreviado
segundo a edição “List of Journals” do Index Medicus
(publicada anualmente na edição de Janeiro do Index
Medicus), ou segundo o Index Latino-Americano.

3. Recomenda-se que os artigos não contenham mais de 6
(seis) Tabelas e/ou Gráficos. Devem ser utilizados
algarismos romanos para a numeração das Tabelas e
arábicos na identificação dos Gráficos, na ordem de
aparecimento no texto. As Tabelas não deverão duplicar o
material do Texto e/ou Gráficos.

4. Tabelas, Gráficos ou Figuras deverão ser enviados para
publicação (quando não for possível a reprodução por
computador) já na forma definitiva. As Fotos deverão ser
em Branco e Preto, medindo 13 x 8 centímetros (duas vias
de cada), de boa qualidade para impressão, com
identificação aposta no verso, a lápis.

5. O não cumprimento das normas acima implicará a devolução
do material enviado para as devidas correções.


