
 

A Revista Brasileira de Reumatologia (RBR), órgão ofi cial da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia, foi fundada em 1957 e é publicada bimestral-
mente. A revista publica artigos originais, artigos de revisão, comunicações 
breves, relatos de casos (temporariamente indisponível) e cartas aos editores.
O manuscrito deve ser submetido online através do site http://www.evise.com/
evise/jrnl/bjr.

Apresentação do manuscrito
O manuscrito pode ser submetido em português ou inglês, em espaço 
duplo, com margens de 2,5 cm. No texto não devem ser empregadas 
abreviaturas não convencionais, gírias (jargões) médicas ou redação tipo 
telegráfica. A citação de medicamentos e produtos farmacêuticos deve 
ser feita utilizando-se apenas a nomenclatura farmacológica, sem menção 
do nome comercial. 

Estrutura do manuscrito
Manuscript*, Title Page*, Cover Letter e Author Agreement* devem ser 
enviados em arquivos individuais. Tabelas e fi guras devem ser numeradas 
conforme citadas no texto e enviadas em arquivos separados, com títulos e 
legendas correspondentes. (*arquivos obrigatórios)

Página do título
Deve conter: a) título do artigo; b) nome completo dos autores e sua titulação 
mais importante; c) departamento(s) e instituição(ões) onde se originou o tra-
balho; d) nome, endereço completo e e-mail válido do autor responsável para 
correspondência; e) confl ito de interesse e agências fi nanciadoras relevantes; 
f) título resumido com no máximo 60 caracteres.

Author Agreement
É o documento no qual os autores declaram a originalidade do manuscrito, 
além de aprovarem o artigo objeto da submissão, a autoria e a ordem da lista 
de autores. Deve ser assinado por todos os autores. A seguir é apresentado 
um modelo.
Caro Editor,
Os autores, abaixo assinados, declaram que este manuscrito é original, 
não foi publicado antes e não se encontra submetido para qualquer outra 
publicação.
Gostaríamos de pedir a atenção do Editor para a presente publicação de nós 
autores, referente a aspectos do presente manuscrito submetido.
Confi rmamos que o manuscrito foi lido e aprovado por todos os autores 
signatários e que não há nenhum outro autor a fazer parte senão os listados. 
Confi rmamos também que a ordem dos autores listada no manuscrito foi 
aprovada por todos.
Entendemos que o Autor para Correspondência será o único contato para o 
processo editorial. Ele será o único responsável pela comunicação com os 
demais autores acerca do progresso da submissão, da revisão do manuscrito 
e de sua aprovação fi nal.
(Assinatura de todos os autores)

Artigo Original
Deve conter: página do título, página de resumo com palavras-chave, intro-
dução, material e métodos ou pacientes e métodos, resultados e discussão, 
agradecimentos, referências, tabelas, fi guras e legendas das fi guras. Não 
deve exceder 5.000 palavras, incluindo-se as referências e excluindo-se a 
página do título, resumo, tabelas e legendas. Pode exibir até seis fi guras ou 
tabelas e até 50 referências.

Página de resumo
Deve conter: a) objetivo, métodos, resultados e conclusões, não excedendo 
250 palavras; b) três a cinco palavras-chave.

Introdução
A fi nalidade dessa seção é defi nir o propósito e as razões para a realização 
do trabalho. Não se recomenda extensa revisão da literatura.

Pacientes e métodos ou Material e métodos
Deve incluir informações sufi cientes que permitam a reprodução do trabalho e, 
quando pertinente, a aprovação pelo Comitê de Ética institucional. Os métodos 
empregados na análise estatística devem sempre ser citados.

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES

Resultados
Devem ser claros e concisos. Tabelas e gráfi cos não devem duplicar informações.

Discussão
Deve ser concisa, interpretando os resultados no contexto da literatura atual. É 
conveniente não ultrapassar a metade do número de páginas do trabalho completo.

Agradecimentos
Apenas às pessoas que contribuíram, por exemplo, com técnicas, discussão e 
envio de pacientes. Auxílio fi nanceiro deve ser referido na página do título.

Referências
Devem ser citadas no texto em algarismos arábicos, sobrescritos e depois da 
pontuação, sem parênteses ou colchetes. A numeração deve ser sequencial, 
de acordo com a ordem de citação no texto. Nas referências com mais de 
seis autores, devem ser citados os seis primeiros, seguidos pela expressão 
et al. Sugere-se a utilização dos programas Reference Manager ou Endnote, 
seguindo-se o estilo Vancouver. Exemplos de referência para diferentes 
formatos são apresentados a seguir. Os autores devem consultar o NLM’s 
Citing Medicine para mais informações sobre os formatos das referências.

Artigo de revista
1. Rivero MG, Salvatore AJ, Gomez-Puerta JA, Mascaro JM, Jr., Canete JD, 
Munoz-Gomez J et al. Accelerated nodulosis during methotrexate therapy 
in a patient with systemic lupus erythematosus and Jaccoud’s arthropathy. 
Rheumatology (Oxford) 2004; 43(12):1587-8.

Artigo extraído de endereço eletrônico
2. Cardozo JB, Andrade DMS, Santiago MB. The use of bisphosphonate in 
the treatment of avascular necrosis: a systematic review. Clin Rheumatol 
2008. Available from: http://www.springerlink.com.w10069.dotlib.com.br/
content/l05j4j3332041225/fulltext. pdf. [Accessed in February 24, 2008].

Livro
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical micro-
biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Tabelas e Figuras
Cada tabela ou fi gura deverá ser numerada em algarismo arábico e enviada 
em arquivo separado (.jpg, .tif, .png, .xls, .doc) com 300 dpi no mínimo. 
Título e legenda devem estar no mesmo arquivo da fi gura ou tabela a que se 
referem. Tabelas e ilustrações devem ser autoexplicativas, com informações 
sufi cientes para sua compreensão sem que se tenha de recorrer ao trabalho. 
Fotomicrografi as devem incluir a escala apropriada. 

Artigo de Revisão
Revisões, preferencialmente sistemáticas, podem ser submetidas à RBR, 
devendo abordar com profundidade um tema de interesse para o reumatolo-
gista. Não apresentam estruturação padronizada, prescindindo de introdução 
ou discussão. Devem apresentar resumo sem subdivisões, com três a cinco 
palavras-chave, e não devem exceder 6.000 palavras, incluindo-se as refe-
rências e excluindo-se a página do título, resumo, tabelas e legendas. Podem 
exibir até cinco fi guras ou tabelas e até 70 referências.

Relatos de Caso (temporariamente indisponível)
Deve incluir resumo e palavras-chave, sem necessidade de subdivisões. O texto, 
porém, apresenta as seguintes seções: introdução, que deve ser concisa; relato de 
caso, contendo a descrição e a evolução do quadro clínico, exames laboratoriais, 
ilustrações e tabelas (que substituem as seções material e métodos e resultados); 
e discussão. Deve conter no máximo seis autores, e não deve exceder 1.500 
palavras, incluindo-se as referências e excluindo-se a página do título, resumo, 
tabelas e legendas. Pode exibir até duas fi guras ou tabelas e até 15 referências.

Comunicação breve
Aborda um ponto ou detalhe específi co de um tema. Deve incluir resumo 
com no máximo 250 palavras, e três a cinco palavras-chave. O texto não 
necessita subdivisões, deve ter até 2.500 palavras incluindo-se as  referências 
e excluindo-se a página do título, resumo, tabelas e legendas. Pode exibir até 
três fi guras ou tabelas e até 25 referências.



Considerações éticas e legais
A RBR segue as normas do Uniform Requirements for Manuscripts (URM) 
Submitted to Biomedical Journals desenvolvidas pelo The International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) – fevereiro de 2006.

Confl ito de interesse 
A confi ança pública no processo de revisão por pares e a credibilidade 
dos artigos publicados dependem, em parte, de como o confl ito de 
interesse é administrado durante a redação, a revisão por pares e a 
decisão editorial. O confl ito de interesse existe quando um autor (ou 
instituição do autor), revisor ou editor tem relações fi nanceiras ou 
pessoais que infl uenciem de forma inadequada (viés) suas ações (tais 
relações são também conhecidas como duplo compromisso, interesses 
confl itantes ou fi delidades confl itantes). Essas relações variam entre 
aquelas com potencial insignifi cante até as com grande potencial 
para infl uenciar o julgamento, e nem todas as relações representam 
verdadeiro confl ito de interesse. O potencial confl ito de interesse pode 

existir dependendo se o indivíduo acredita ou não que a relação afete 
seu julgamento científi co. Relações fi nanceiras (tais como emprego, con-
sultorias, posse de ações, testemunho de especialista pago) são os confl itos 
de interesse mais facilmente identifi cáveis e os mais suscetíveis de minar a 
credibilidade da revista, dos autores e da própria ciência. No entanto, podem 
ocorrer confl itos por outras razões, tais como relações pessoais, competição 
acadêmica e paixão intelectual.

Consentimento informado 
Os pacientes têm o direito à privacidade, que não deve ser infringida 
sem o consentimento informado. A identificação de informações, 
incluindo os nomes dos pacientes, iniciais ou números no hospital, 
não devem ser publicadas em descrições, fotografias e genealogias, a 
menos que a informação seja essencial para os propósitos científicos 
e o paciente (ou responsável) dê o consentimento livre e esclarecido 
para a publicação. 
O consentimento informado para este propósito requer que o manuscrito 
a ser publicado seja mostrado ao paciente. Os autores devem identifi car 
os indivíduos que prestam assistência a escrever e divulgar a fonte de 
fi nanciamento para essa assistência. Detalhes identifi cadores devem ser 
omitidos se não são essenciais. 
O anonimato completo é difícil de se conseguir; no entanto, no caso 
de qualquer dúvida, o consentimento deve ser obtido. Por exemplo, 
mascarar a região ocular em fotografi as de pacientes é uma proteção 
de anonimato inadequada. Se as características de identifi cação são 
alteradas para proteger o anonimato, como na linhagem genética, os 
autores devem garantir que as alterações não distorçam o signifi cado 
científi co. Quando o consentimento informado foi obtido, ele deve ser 
indicado no artigo publicado.

Princípios éticos 
Ao relatar experimentos em seres humanos, os autores devem indicar 
se os procedimentos seguidos estiveram de acordo com os padrões 
éticos do comitê responsável por experimentação humana (institucio-
nal e nacional) e com a Declaração de Helsinki de 1975, revisado em 
2000. Se houver dúvida se a pesquisa foi realizada em conformidade 
com a Declaração de Helsinki, os autores devem explicar a razão 
para sua abordagem e demonstrar que o corpo de revisão institucional 
aprovou explicitamente os aspectos duvidosos do estudo. Ao relatar 
experimentos com animais, os autores devem indicar se as orientações 
institucionais e nacionais para o cuidado e a utilização de animais de 
laboratório foram seguidas.

Registro de ensaios clínicos 
Os ensaios clínicos devem ser registrados segundo recomendação da 
OMS em www.who.int/ictrp/en/. A definição de ensaios clínicos in-
cluem ensaios preliminares (fase I): um estudo prospectivo com o 
recrutamento de indivíduos submetidos a qualquer intervenção rela-
cionada à saúde (medicamentos, procedimentos cirúrgicos, aparelhos, 
terapias comportamentais, regime alimentar, mudanças nos cuidados 
de saúde) para avaliar os efeitos em desfechos clínicos (qualquer 
parâmetro biomédico e de saúde, inclusive medidas farmacocinéticas 
e reações adversas). 
A RBR tem o direito de não publicar trabalhos que não cumpram estas 
e outras normas legais e éticas explicitadas nas diretrizes internacionais.

Financiamento e apoio
Os autores devem, também, informar se receberam fi nanciamento ou apoio 
de instituições como CNPq, CAPES, Fundos Remanescentes da SBR, 
instituições universitárias, laboratórios etc.

Regras para aplicar tempos verbais apropriados de acordo com 
o contexto ou seção

Contexto ou seção Tempo verbal apropriado
Resumo Passado
Introdução Presente, quando se referir a fatos esta-

belecidos e conhecimento prévio
Métodos, materiais e 
resultados

Passado

Discussão/Conclusão Combinado de passado (quando se re-
ferir a resultados obtidos no trabalho) e 
presente (quando se referir a fatos esta-
belecidos e conhecimento prévio); às 
vezes pode ser utilizado o futuro (espe-
cialmente quando se referir a perspecti-
vas de trabalhos a serem realizados)

Atribuições Passado
Ex.: Andrade et al. relataram...

Descrição de Tabelas e Figuras Presente
Conhecimento estabelecido e 
resultados prévios

Presente

Regras gerais para se obter uma boa escrita em um artigo científi co:
1. Prefi ra a voz ativa. 
2. As sentenças devem ser curtas, claras e objetivas. 
3. A unidade de medida deve ser abreviada quando empregada com 

valores numéricos (p. ex., 1 mg), mas escrita por extenso quando 
separada de valor numérico. Utilize o Sistema Internacional de 
Unidades (SI units) para defi nir as unidades de medida. Lembre-se 
de deixar um espaço entre o número e a unidade (p. ex., 10 mg/dL), 
exceto quando for porcentagem, que deve estar junto (p. ex., 70%). 
O plural das unidades de medida é a mesma forma do singular (p. 
ex., 1 mL, 10 mL; 1 h, 10 h). Quando iniciarem a frase, os números 
devem estar por extenso, e não em algarismo arábico. 

4. Defi na a abreviação na primeira vez que aparecer no texto principal. 
Após a defi nição, use sempre a abreviação em vez da forma por extenso.
Evite o uso de abreviações no título e no resumo. 

5. Ao escrever em inglês, não utilize contrações (p. ex., prefi ra does not em 
vez de doesn't).

Livro recomendado: Rogers SM. Mastering scientifi c and medical writing: a 
self-help guide. Berlin: Springer; 2007.


