NORMAS DE PUBLICAÇÃO
A Revista Neurociências é voltada à Neurologia e às ciências afins. Publica artigos
de interesse científico e tecnológico, realizados por profissionais dessas áreas, resultantes
de estudos clínicos ou com ênfase em temas de cunho prático, específicos ou
interdisciplinares. Serão aceitos artigos em inglês, português ou espanhol. Seus volumes
anuais e números trimestrais serão publicados em março, junho, setembro e dezembro. A
linha editorial da revista publica, preferencialmente, artigos Originais de pesquisa
(incluindo Revisões Sistemáticas). Contudo, também serão aceitos para publicação os
artigos de Revisão de Literatura, Atualização, Relato de Caso, Resenha, Ensaio, Texto de
Opinião e Carta ao Editor, desde que aprovados pelo Corpo Editorial. Trabalhos
apresentados em Congressos ou Reuniões Científicas de áreas afins poderão constituir-se
de anais em números ou suplementos especiais da Revista Neurociências.
Os artigos deverão ser inéditos, isto é, não publicados em outros periódicos, exceto
na forma de Resumos em Congressos e não deverão ser submetidos a outros periódicos
simultaneamente, com o quê se comprometem seus autores. Os artigos devem ser
submetidos eletronicamente, via e-mail para o endereço: revistaneurociencias@yahoo.com.
Recebido o manuscrito, o Corpo Editorial verifica se o mesmo encontra-se dentro dos
propósitos do periódico e de acordo com as Normas de Publicação, recusando-se aqueles
que não cumprirem essas condições. O Corpo Editorial emitirá um Protocolo de
Recebimento do Artigo e enviará a Carta de Autorização, a ser assinada por todos os
autores, mediante confirmação de que o artigo seja inédito, e uma declaração de eventuais
conflitos de interesse pessoais, comerciais, políticos, acadêmicos ou financeiros de cada
autor. O Corpo Editorial enviará, então, o artigo para, pelo menos, dois revisores dentro da
área do tema do artigo, no sistema de arbitragem por pares. O Corpo Editorial analisará os
pareceres e encaminhará as sugestões para os autores, para aprimoramento do conteúdo, da
estrutura, da redação e da clareza do texto. Os autores terão 15 dias para revisar o texto,
incluir as modificações sugeridas, cabendo-lhes direito de resposta. O Corpo Editorial,
quando os revisores sugerirem a adição de novos dados, e a depender do estudo, poderá
prover tempo extra aos autores, para cumprimento das solicitações. O Corpo Editorial
verificará as modificações realizadas no texto e, se necessário, sugerirá correções
adicionais. O Corpo Editorial poderá aceitar o artigo para publicação ou recusá-lo se for

inadequado. Para publicação, será observada a ordem cronológica de aceitação dos artigos e
distribuição regional. Os artigos aceitos estarão sujeitos a adequações de gramática, clareza
do texto e estilo da Revista Neurociências sem prejuízo ao seu conteúdo. Ficará
subentendido que os autores concordam com a exclusividade da publicação do artigo no
periódico, transferindo os direitos de cópia e permissões à publicadora. Separatas poderão
ser impressas sob encomenda, arcando os autores com seus custos. Os artigos são de
responsabilidade de seus autores.
A partir de maio de 2012, todos os artigos aceitos para publicação deverão ser
publicados com o número DOI (Digital Object Identifier), com o custo de 10 dolares a
serem pagos pelos autores.

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
www.revistaneurociencias.com.br
Submissão do artigo: os artigos deverão ser encaminhados ao Editor Chefe via email: revistaneurociencias@yahoo.com e poderão ser utilizados editores de texto,
preferencialmente “Word”, no formato “doc”, uma coluna, espaço duplo, Times New
Roman, fonte 12.
Categoria de artigos: Editorial, Original, Revisão Sistemática, Revisão de
Literatura, Atualização, Relato de Caso, Resenha, Ensaio, Texto de Opinião e Carta ao
Editor. O número de palavras inclui texto e referências bibliográficas (não devem ser
considerada folha de rosto com título, autores, endereço de correspondência, resumo e
summary e tabelas, figuras e gráficos). Adotar as recomendações abaixo.
I - Editorial: a convite do Editor, sob tema específico, deve conter no máximo
2000 palavras e no máximo 10 referências bibliográficas (estilo Vancouver).
II - Artigos Original, Revisão Sistemática e Relato de Caso: resultado de
pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual (6000 palavras).

Título: em inglês e em português ou espanhol, sintético e restrito ao conteúdo,
contendo informação suficiente para catalogação, não excedendo 90 caracteres. A Revista
prefere títulos informativos.
Autor(es): referir nome(es) e sobrenome(s) por extenso. Referir a instituição em
que foi feita a pesquisa que deu origem ao artigo. Referir formação acadêmica, titulação
máxima e vínculo profissional mais importante de cada autor, por ex.: 1- Neurologista,
Livre Docente, Professor Adjunto da UNIFESP, 2- Neurologista, Pós-graduando na
UNICAMP, 3- Neurologista, Residente no Hospital São Paulo - UNIFESP. Referir suporte
financeiro. A ordem dos autores deve seguir orientação Vancouver: primeiro autor o que
realizou o projeto, último autor o orientador. O orientador ou professor da instituição deve
ser indicado como autor correspondente.
Resumo e Abstract: devem permitir uma visão panorâmica do trabalho. O resumo
deve ser estruturado em objetivos, métodos, resultados e conclusões. Não exceder 200
palavras.
Unitermos e Keywords: Máximo de 6 (seis), referir após o Resumo e o Abstract,
respectivamente. Como guia, consulte descritores em ciências da saúde (http://decs.bvs.br).
Corpo do Artigo: apresentar a matéria do artigo seqüencialmente: introdução e
objetivo; método (sujeitos ou relato de caso, número do protocolo do Comitê de Ética da
Instituição, procedimento ou intervenção e análise estatística) com detalhes suficientes para
a pesquisa poder ser duplicada, resultados (apresentados de forma clara e concisa),
discussão

(interpretação

dos

resultados

comparados

à

literatura),

conclusões,

agradecimentos, referências bibliográficas. As abreviações devem vir acompanhadas do seu
significado na primeira vez que aparecerem no texto. Nomes comerciais e marcas
registradas devem ser utilizados com parcimônia, devendo-se dar preferência aos nomes
genéricos.
Agradecimentos: Devem ser feitos a pessoas ou Instituição que auxiliou
diretamente a pesquisa, mas que não cabem como autores do trabalho.
Figuras, Quadros, Gráficos e Tabelas: Juntos não poderão exceder 5. Deverão ser
apresentados em páginas separadas e no final do texto. Em cada um, deve constar seu
número de ordem, título e legenda. As figuras e gráficos devem ter tamanho não superior a
6cm x 9cm, com alta resolução (300) e em arquivo JPEG. Identificar cada ilustração com

seu número de ordem e legenda. Ilustrações reproduzidas de textos já publicados devem ser
acompanhadas de autorização de reprodução, tanto do autor como da publicadora. O
material recebido não será devolvido aos autores. Manter os negativos destas.
Referências: Máximo de 30 (as Revisões Sistemáticas deverão solicitar o aumento
do número de referências ao Editor, conforme a necessidade), restritas à bibliografia
essencial ao conteúdo do artigo. Todos os autores e trabalhos citados no texto devem
constar na listagem de referências bibliográficas. No texto, as citações devem seguir o
sistema numérico, isto é, são numerados por ordem de sua citação no texto, utilizando-se
números arábicos sobrescritos segundo o estilo Vancouver (www.icmje.org). Por exemplo:
“....o horário de ir para a cama e a duração do sono na infância e adolescência6-12,14,15.”
As referências devem ser ordenadas consecutivamente na ordem na qual os autores
são mencionados no texto. Mais de 6 autores, listar os 6 primeiros seguidos de “et al.”.
a) Artigos: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico (abreviados de acordo
com o Index Medicus) ano; volume: página inicial – final.
Ex.: Wagner ML, Walters AS, Fisher BC. Symptoms of attentiondeficit/hyperactivity disorder

in

adults

with

restless

legs

syndrome.

Sleep.

2004;27:1499-504.
b) Livros: Autor(es) ou editor(es). Título do livro. Edição, se não for a primeira.
Tradutor(es), se for o caso. Local de publicação: editora, ano, total de páginas.
Ex.: Ferber R, Kriger M. Principles and practice of sleep medicine in the child.
Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995, 253p.
c) Capítulos de livros: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo. In: Editor(es) do
livro. Título do livro. Edição, se não for a primeira. Tradutor(es), se for o caso. Local de
publicação: editora, ano, página inicial e página final.
Ex.: Stepanski EJ. Behavioral Therapy for Insomnia. In: Kryger MH; Roth T,
Dement WC (eds). Principles and practice of sleep medicine. 3rd ed. Philadelphia: W.B.
Saunders Company, 2000, p.647-56.
d) Resumos: Autor(es). Título. Periódico ano; volume (suplemento e seu número se
for o caso): página(s). Quando não publicado em periódico: Título da publicação. Cidade
em que foi publicada: editora, ano, página(s).

Ex.: Carvalho LBC, Silva L, Almeida MM. Cognitive dysfunction in sleep
breathing disorders children. Sleep. 2003; 26(Suppl):A135.
e) Comunicações pessoais só devem ser mencionadas no texto entre parênteses.
f) Tese: Autor. Título da obra, seguido por (tese) ou (dissertação). Cidade:
instituição, ano, número de páginas.
Ex.: Fontes SV. Impacto da fisioterapia em grupo na qualidade de vida de pacientes
por AVCi (Tese). São Paulo: UNIFESP, 2004, 75p.
g) Documento eletrônico: Título do documento (Endereço na Internet). Local:
responsável (atualização mês/ano; citado em mês/ano). Disponível em: site.
Ex.: The pre-history of cognitive science (endereço na Internet). Inglaterra: World
Federation Neurology. (última atualização 12/2005; citado em 01/2006). Disponível em:
http://www.wfneurology.org/index.htm
Recomendações: não colocar nome de autores e datas no texto, apenas indicar o
número da referência; não utilizar referências apud, dar preferência ao artigo original; não
fazer citações em notas de rodapé; O Corpo Editorial segue a padronização da Sociedade
Brasileira de Doenças Cerebrovasculares de 1996, utilizando o termo Acidente Vascular
Cerebral – AVC.
III - Artigos de Revisão de Literatura e Atualização: revisão crítica de literatura
ou atualização relativa a neurociências, com ênfase em causa, diagnóstico, prognóstico,
terapia ou prevenção (8000 palavras).
Título: em inglês e em português ou espanhol, sintético e restrito ao conteúdo,
contendo informação suficiente para catalogação, não excedendo 90 caracteres. A Revista
prefere títulos informativos.
Autor(es): referir nome(es) e sobrenome(s) por extenso. Referir a instituição em
que foi feita a pesquisa que deu origem ao artigo. Referir formação acadêmica, titulação
máxima e vínculo profissional de cada autor, ex.: 1- Neurologista, Livre Docente, Professor
Adjunto da UNIFESP, 2- Neurologista, Pós-graduando na UNICAMP, 3- Neurologista,
Residente no Hospital São Paulo - UNIFESP. Referir suporte financeiro. Identificar o autor
e endereço para correspondência.

Resumo e Abstract: devem permitir uma visão panorâmica do trabalho. O resumo
deve ser estruturado em objetivos, métodos, resultados e conclusões. Não exceder 200
palavras.
Unitermos e Keywords: Máximo de 6 (seis), referir após o Resumo e o Abstract,
respectivamente. Como guia, consulte descritores em ciências da saúde (http://decs.bvs.br).
Corpo do Artigo: apresentar a matéria do artigo seqüencialmente: introdução,
método, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas.
Referências: citar até 100 referências, seguindo o sistema numérico por ordem de
sua citação no texto, segundo o estilo Vancouver.
Quadros e Tabelas: juntos não devem exceder 2, apresentados em páginas
separadas e no final do texto. Em cada um, deve constar seu número de ordem, título e
legenda.
IV - Artigos de Resenha: é a apresentação do conteúdo de uma obra (livros
publicados, teses e dissertações dos últimos dois anos), acompanhada de uma avaliação
crítica (3000 palavras).
As Resenhas devem seguir os itens: título em inglês e em português ou espanhol,
sintético e restrito ao conteúdo, mas contendo informação suficiente para catalogação, não
excedendo 90 caracteres. Nome do(s) autor(es), com formação, titulação acadêmica e
vínculo profissional, instituição onde o trabalho foi realizado, endereço para
correspondência. Resumo e Abstract: até 200 palavras com Unitermos e Keywords:
Máximo de 6 (seis). Como guia, consulte descritores em ciências da saúde
(http://decs.bvs.br). Corpo do texto contendo: tema, hipótese ou idéia central; argumentos;
evidências científicas; avaliação pessoal quanto à organização da obra, pontos fortes e
fracos, bibliografia utilizada (estilo Vancouver); conclusão, críticas e comentários.
V - Ensaio: é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, expondo
idéias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo tema pesquisas da área
das neurociências (3000 palavras). Deverá conter: título em inglês e em português ou
espanhol, sintético e restrito ao conteúdo, mas contendo informação suficiente para
catalogação, não excedendo 90 caracteres. Nome do(s) autor(es), com formação, titulação

acadêmica e vínculo profissional, instituição onde o trabalho foi realizado, endereço para
correspondência; e no máximo 10 referências bibliográficas no estilo Vancouver. Resumo
e Abstract: até 200 palavras com Unitermos e Keywords: Máximo de 6 (seis). Como guia,
consulte descritores em ciências da saúde (http://decs.bvs.br).
VI - Texto de Opinião e Carta ao Editor: deve conter opinião qualificada sobre
um tema na área de neurociências, nota curta, crítica sobre artigo já publicado na Revista
Neurociências ou relato de resultados parciais ou preliminares de pesquisa (1000 palavras).
Deverá conter: título em inglês e em português ou espanhol, sintético e restrito ao conteúdo,
mas contendo informação suficiente para catalogação, não excedendo 90 caracteres. Nome
do(s) autor(es), com formação, titulação acadêmica e vínculo profissional, instituição onde
o trabalho foi realizado, endereço para correspondência; e no máximo 10 referências
bibliográficas (estilo Vancouver).

