
Instruções aos Autores

ISSN 0103-5355

Muito obrigado por contribuir com a Arquivos 
Brasileiros de Neurocirurgia. Por favor, leia cui-
dadosamente as instruções a seguir. A falta de 
concordância com essas instruções pode causar 
atrasos desnecessários na publicação de seu ar-
tigo. Esta revista não cobra taxas de submissão e 
publicação de artigos.

Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, publi-
cação científi ca ofi cial da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia e das Sociedades de Neuroci-
rurgia de Língua Portuguesa, destina-se a publi-
car trabalhos científi cos na área de neurocirurgia 
e ciências afi ns, inéditos e exclusivos. Serão pub-
licados apenas trabalhos redigidos em inglês, 
com resumos em inglês e em português. Os 
manuscritos devem ser escritos de forma clara 
e concisa.

Os artigos submetidos serão classifi cados em 
uma das categorias abaixo:

•  Artigos originais: resultantes de pesquisa 
clínica, epidemiológica ou experimental. 
Resumos de teses e dissertações.

•  Artigos de revisão: sínteses de revisão e atuali-
zação sobre temas específi cos, com análise críti-
ca e conclusões. As bases de dados e o período 
abrangido na revisão deverão ser especifi cados.

•  Relatos de caso: apresentação, análise e discussão 
de casos que apresentem interesse relevante.

•  Notas técnicas: notas sobre técnica ope-
ratória e/ou instrumental cirúrgico.

•  Artigos diversos: são incluídos nesta ca- 
tegoria assuntos relacionados à história da 
neurocirurgia, ao exercício profi ssional, à 
ética médica e outros julgados pertinentes 
aos objetivos da revista.

•  Cartas ao editor: críticas e comentários, apre-
sentados de forma resumida, ética e educa-
tiva, sobre matérias publicadas nesta revista. 
O direito à réplica é assegurado aos autores 
da matéria em questão. As cartas, quando 
consideradas como aceitáveis e pertinentes, 
serão publicadas com a réplica dos autores.

Normas gerais para publicação

•  Os arquivos dos artigos para publicação deverão 
ser enviados ao Editor, no endereço eletrônico 
http://www.editorialmanager.com/bns/.

•  Todos os artigos serão avaliados pelo processo 
de revisão por pares do tipo duplo-cego, e não 
há cobrança de taxa pelo processamento da 
publicação (APC). Para saber mais sobre Open 
Access, acesse http://open.thieme.com.

•  Serão aceitos apenas os artigos inéditos 
não publicados previamente. Os artigos, ou 
parte deles, submetidos à publicação em Ar-
quivos Brasileiros de Neurocirurgia não de-
verão ser submetidos, concomitantemente, 
a outra publicação científi ca.

•  Compete ao Corpo Editorial recusar artigos e 

sugerir ou adotar modifi cações para melhorar 
a clareza e a estrutura do texto e manter a 
uniformidade conforme o estilo da revista.

•  Os direitos autorais de artigos publicados 
nesta revista pertencerão exclusivamente 
à Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia à 
Thieme Revinter Publicações Ltda. É vetada a 
reprodução de artigos ou ilustrações publica-
das nesta revista sem o consentimento prévio 
da Editora.

Normas para submeter os artigos 
à publicação

Os autores devem enviar os seguintes arquivos:

1. Carta formal ao Editor (arquivo de texto) 
explicitando que o artigo não foi previamente 
publicado no todo ou em parte ou submetido 
concomitantemente a outro periódico. Deve 
conter Título do artigo, nome completo dos 
autores, fi liação em ordem crescente de hier-
arquia e autor correspondente.

2. Manuscrito Anônimo (arquivo de texto deve 
conter o nome do artigo em inglês, nome do 
artigo em português, resumos em inglês e por-
tuguês, sem identifi cação de autores e fi liações).

3. Figuras (Tiff , Jpeg, Pdf, Indd), enviadas em 
arquivos individuais para cada ilustração, com 
resolução mínima de 300 dpi.

4. Tabelas, quadros e gráfi cos (arquivo de 
texto), enviados em arquivos individuais.

Normas para a estrutura dos artigos

Os artigos devem ser estruturados com todos 
os itens relacionados a seguir e paginados na 
sequência apresentada:

1. Página-título: título do artigo em português 
e em inglês; nome completo de todos os au-
tores; sem abreviações, títulos universitários ou 
profi ssionais dos autores principais (máximo de 
dois títulos por autor); nomes das instituições 
onde o trabalho foi realizado; título abreviado do 
artigo, para ser utilizado no rodapé das páginas; 
nome, endereço completo, e-mail e telefone do 
autor responsável pelas correspondências com o 
Editor, juntamente com o Formulário ICMJE 
disponível em (http://www.icmje.org/confl icts-
of-interest/).

2. Resumo: para artigos originais, deverá ser 
estruturado, utilizando cerca de 250 palavras, de-
screvendo objetivo, métodos, principais resul-
tados e conclusões; para Revisões, Atualizações, 
Notas Técnicas e Relato de Caso o resumo não 
deverá ser estruturado; abaixo do resumo, indicar 
até seis palavras-chave, com base no MeSH (Med-
ical Subject Headings), publicado pelo Medline e 
disponível em: www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/.

3. Abstract: título do trabalho em inglês; 
versão correta do resumo para o inglês; indi-
car até seis palavras-chave, com base no DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde), publicado 

pela Bireme e disponível em http://decs.bvs.br.

4. Texto principal: introdução; casuística ou 
material e métodos; resultados; discussão; 
conclusão; agradecimentos.

5. Referências: numerar as referências de for-
ma consecutiva de acordo com a ordem em 
que forem mencionadas pela primeira vez 
no texto, utilizando-se números arábicos so-
brescritos. Utilizar o padrão de Vancouver; listar 
todos os nomes até seis autores, utilizando
“et al.” após o terceiro quando houver mais 
de seis autores; as referências relacionadas 
devem, obrigatoriamente, ter os respectivos 
números de chamada indicados de forma so-
brescrita, em local apropriado do texto prin-
cipal; no texto, quando houver citação de 
nomes de autores, utilizar “et al.” para mais 
de dois autores; dados não publicados ou co-
municações pessoais devem ser citados, como 
tal, entre parênteses, no texto e não devem 
ser relacionados nas referências; utilizar abre-
viatura adotada pelo Index Medicus para os 
nomes das revistas; siga os exemplos de for-
matação das referências (observar, em cada 
exemplo, a pontuação, a sequência dos dados, 
o uso de maiúsculas e o espaçamento):

Artigo de revista

Agner C, Misra M, Dujovny M, Kherli P, Alp 
MS, Ausman JI. Experiência clínica com oxime-
tria cerebral transcraniana. Arq Bras Neurocir 
1997;16(1):77–85

Capítulo de livro

Peerless SJ, Hernesniemi JA, Drake CG. Surgical 
management of terminal basilar and posterior 
cerebral artery aneurysms. In: Schmideck HH, 
Sweet WH, editors. Operative neurosurgical 
techniques. 3rd ed. Philadelphia: WB Saun-
ders; 1995:1071–86. 

Livro considerado como todo (quando não há 
colaboradores de capítulos)

Melzack R. The puzzle of pain. New York: Basic 
Books Inc Publishers; 1973.

Tese e dissertação

Pimenta CAM. Aspectos culturais, afetivos e 
terapêuticos relacionados à dor no câncer. 
[tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo; 1995. 

Anais e outras publicações de congressos

Corrêa CF. Tratamento da dor oncológica. In: 
Corrêa CF, Pimenta CAM, Shibata MK, editores. 
Arquivos do 7º Congresso Brasileiro e Encontro 
Internacional sobre Dor; 2005 outubro 19–22; 
São Paulo, Brasil. São Paulo: Segmento Farma. 
p. 110–20.

Artigo disponível em formato eletrônico

International Committee of Medial Journal Edi-
tors. Uniform requirements for manuscripts 



submitted to biomedical journals. Writing and 
editing for biomedical publication. Updated 
October 2007. Disponível em: http://www.
icmje.org. Acessado em: 2008 (Jun 12).

6. Tabelas e quadros: devem estar numera-
dos em algarismos arábicos na sequência de 
aparecimento no texto; devem estar editados 
em espaço duplo, utilizando folhas separadas 
para cada tabela ou quadro; o título deve ser 
colocado centrado e acima; notas explicativas e 
legendas das abreviaturas utilizadas devem ser 
colocadas abaixo; apresentar apenas tabelas e 
quadros essenciais; os arquivos devem ser sub-
metidos separadamente do texto principal.

8. Figuras: elaboradas nos formatos TIFF, JPEG, 
PDF, Indd; a resolução mínima aceitável é de 
300 dpi (largura de 7,5 ou 15 cm).

9. Legendas das fi guras: numerar as fi guras, em 
algarismos arábicos, na sequência de apareci-
mento no texto; editar as respectivas legendas, 
em espaço duplo, utilizando arquivos separa-
dos; identifi car, na legenda, a fi gura e os even-
tuais símbolos (setas, letras etc.) assinalados; 
reprodução de ilustração já publicada deve ser 
acompanhada da autorização, por escrito, dos 
autores e dos editores da publicação original e 

esse fato deve ser assinalado na legenda.

10. Declaração de ética: Negrito nenhum dado ou 
imagem identifi cando um paciente pode ser utili-
zado sem consentimento formal (os formulários 
de permissão do paciente estão disponíveis 
em: www.thieme.com/journal-authors); estu-
dos utilizando seres humanos ou animais devem 
obrigatoriamente seguir os padrões do Interna-
tional Committee of Medical Journals Editors –
ICMJE, bem como deve obter a aprovação do 
Comitê de Ética da Instituição onde foi realizado 
o trabalho; todos os autores devem assinar e a-
nexar o seu próprio o formulário de confl itos de
interesse (disponível em: http:// www. icmje.
org/ confl icts-ofi nterest/); deve ser evitada a 
citação de marcas comerciais; os autores serão 
os únicos responsáveis pelas opiniões e concei-
tos contidos nos artigos publicados, bem como 
pela exatidão das referências bibliográfi cas 
apresentadas.

11. Os editores e Thieme combatem o plágio, du-
pla publicação, e má conduta científi ca atravé do 
uso do software CrossCheck distribuído por iThen-
ticate. Seu manuscrito pode estar sujeito a inves-
tigação e retratação caso haja suspeita de plágio.

12. Os autores devem divulgar qualquer relação 

fi nanceira no ato da submissão, e quaisquer di-
vulgações devem ser atualizadas pelos autores 
antes da publicação. Informações que podem 
ser percebidas como potencial (is) separar con-
fl ito (s) de interesse deve ser declaradas. Esta 
informação inclui, mas não se limita a, subven-
ções ou fi nanciamento, emprego, afi liações, 
patentes, invenções, honorários, consultorias, 
royalties, ou testemunho de especialista.

13. Outras informações: provas PDF serão en-
viadas aos autores correspondentes para res-
posta sobre eventuais dúvidas e/ou aprovação 
dentro de 72 horas; exceto para unidades de 
medida, abreviaturas devem ser evitadas; abre-
viatura utilizada pela primeira vez no texto prin-
cipal deve ser expressa entre parênteses e pre-
cedida pela forma extensa que vai representar. 
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