ISSN 0103-5355

Instruções aos Autores
Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, publicação cientíÀca oÀcial da Sociedade Brasileira
de Neurocirurgia e das Sociedades de Neurocirurgia de Língua Portuguesa, destina-se a publicar trabalhos cientíÀcos na área de neurocirurgia e ciências aÀns, inéditos e exclusivos. Serão
redigidos
publicados trabalhos
trabalhosredigidos
redigidosapensa
em português,
em
inglês,em
com
resumo
português.
comem
resumo
inglês,
ouem
redigidos
em inglês,
com resumo em português.
Os artigos submetidos serão classiÀcados 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
atualização sobre temas especíÀcos, com
análise crítica e conclusões. As bases de
dados e o período abrangido na revisão deverão ser especiÀcados.
• Relatos de caso: apresentação, análise e discussão de casos que apresentem interesse
relevante.
• Notas técnicas: notas sobre técnica operatória e/ou instrumental cirúrgico.
• Artigos diversos: são incluídos nesta categoria assuntos relacionados à história da
neurocirurgia, ao exercício proÀssional, à
ética médica e outros julgados pertinentes
aos objetivos da revista.
• Cartas ao editor: críticas e comentários, apresentados de forma resumida, ética e educativa, 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 submetidos à dupla
avaliação cega de pares.
• Serão aceitos apenas os artigos inéditos
não publicados previamente. Os artigos, ou
parte deles, submetidos à publicação em Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia não deverão ser submetidos, concomitantemente,
a outra publicação cientíÀca.
• Compete ao Corpo Editorial recusar artigos e
sugerir ou adotar modiÀcações 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
a Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia e
Thieme Publicações Ltda. É interditada a reprodução de artigos ou ilustrações publicadas
nesta revista sem o consentimento prévio.

Normas para submeter os artigos
à publicação
1. Carta ao Editor (Word – Microsoft O̶ce)
explicitando que o artigo não foi previamente
publicado no todo ou em parte ou submetido
concomitantemente a outro periódico.

parênteses, no texto e não devem ser relacionados nas referências; utilizar abreviatura
adotada pelo Index Medicus para os nomes
das revistas; siga os exemplos de formatação
das referências (observar, em cada exemplo, a
pontuação, a sequência dos dados, o uso de
maiúsculas e o espaçamento):

2. Manuscrito (Word – Microsoft O̶ce).

Artigo de revista

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

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

Os autores devem enviar os seguintes arquivos:

4. Tabelas, quadros e gráÀcos (Word – Microsoft O̶ce), 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 autores; títulos universitários ou proÀssionais 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.
2. Resumo: para artigos originais, deverá ser
estruturado, utilizando cerca de 250 palavras,
descrevendo objetivo, métodos, principais resultados 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 DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde), publicado
pela Bireme e disponível em http://decs.bvs.br.
3. Abstract: título do trabalho em inglês;
versão correta do resumo para o inglês; indicar
key-words compatíveis com as palavras-chave,
também disponíveis no endereço eletrônico
anteriormente mencionado.

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 Saunders; 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

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

International Committee of Medial Journal Editors. 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).

5. Referências: numerar as referências de
forma consecutiva de acordo com a ordem em
que forem mencionadas pela primeira vez no
texto, utilizando-se números arábicos sobrescritos. Utilizar o padrão de Vancouver; listar
todos os nomes até seis autores, utilizando
“et al.” após o terceiro quando mais de seis
autores; as referências relacionadas devem,
obrigatoriamente, ter os respectivos números
de chamada indicados de forma sobrescrita,
em local apropriado do texto principal; no
texto, quando houver citação de nomes de
autores, utilizar “et al.” para mais de dois autores; dados não publicados ou comunicações
pessoais devem ser citados, como tal, entre

6. Tabelas e quadros: devem estar numerados
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; tabelas e quadros editados em programas de computador deverão ser incluídos no
disquete, em arquivo independente do texto,
indicando o nome e a versão do programa utilizado; caso contrário, deverão ser apresentados
impressos em papel branco, utilizando tinta preta e com qualidade gráÀca adequada.

8. Figuras: elaboradas nos formatos Ti̥, Jpeg,
Pdf, Indd; a resolução mínima aceitável é de
300 dpi (largura de 7,5 ou 15 cm).
9. Legendas das Àguras: numerar as Àguras, em algarismos arábicos, na sequência de
aparecimento no texto; editar as respectivas
legendas, em espaço duplo, utilizando folha
separada; identiÀcar, na legenda, a Àgura e
os eventuais símbolos (setas, letras etc.) assinalados; legendas de fotomicrograÀas devem,
obrigatoriamente, conter dados de magniÀcação e coloração; 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.

seres humanos deve obedecer aos padrões

10. Outras informações: provas PDF serão
enviadas aos autores correspondentes para
resposta de eventuais dúvidas e/ou aprovação
dentro de 72 horas; exceto para unidades de
medida, abreviaturas devem ser evitadas;
abreviatura utilizada pela primeira vez no
texto principal deve ser expressa entre parênteses e precedida pela forma extensa que vai
representar; evite utilizar nomes comerciais
de medicamentos; os artigos não poderão
apresentar dados ou ilustrações que possam
identiÀcar um paciente; estudo realizado em

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da

éticos, ter o consentimento dos pacientes e a
instituição onde foi realizado; os autores serão
os únicos responsáveis pelas opiniões e conceitos contidos nos artigos publicados, bem
como pela exatidão das referências bibliográÀcas apresentadas.
Secretaria: Rua Abílio Soares, 233, cj. 143,
Paraíso. 04005-001, São Paulo, SP, Brasil.
Fone: (+55 11) 3051-6075. Home page: www.
sbn.com.br. e-mail: arquivosbrasileiros@sbn.
com.br

