INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
A Revista Brasileira de Neurologia (RBN) é o órgão oficial do Instituto
de Neurologia Deolindo Couto da UFRJ.
Tem como objetivo publicar artigos técnico-científicos na área das
neurociências básicas e clínicas, oferecendo aos profissionais
interessados, de variados graus de experiência, material que
possibilite seu aperfeiçoamento e/ou educação continuada.
Serão aceitos para análise os seguintes tipos de manuscritos:
•
•
•
•

Artigos Originais: pesquisa clínica ou experimental;
Artigos de Revisão: análises críticas sistemáticas sobre temas
atuais, preferencialmente a convite dos editores;
Opiniões, Comunicações Breves, Relato de Casos, Nota Histórica;
Imagens em Neurologia: imagens de aspectos ilustrativos na área
de neurologia e afins.

Os textos devem ser preferencialmente em português, sendo
também aceitos em espanhol e em inglês.
Os autores devem encaminhar, juntamente com o manuscrito, carta de
autorização assinada por todos, transferindo os direitos de publicação
do artigo, assegurando que ele é inédito e não está sendo avaliado por
outro periódico.
Aceito para publicação, fica entendido que o trabalho torna-se
propriedade permanente da RBN, que reserva os direitos autorais do
artigo publicado, permitindo, entretanto, sua posterior reprodução
como transcrição, com a devida citação da fonte, mediante
autorização prévia por escrito. Os manuscritos serão analisados pela
comissão editorial para verificação da adequação do tema ao
periódico, encaminhados para revisão e, posteriormente, quando
necessário, reenviados aos autores para as devidas modificações. O
manuscrito poderá ser aceito ou recusado, decisão tomada pela
comissão editorial e parecer dos revisores.

ESTRUTURA DO MANUSCRITO
A RBN adota as normas editoriais do Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publications (http://www.icmje.org/). Os autores devem
submeter o original em Word fonte 12 (Arial ou Times New-Roman).

O texto deve conter, nesta ordem:
1. Apresentação (página de rosto):
a.Título sintético e preciso, com até 150 caracteres; incluir título
abreviado até 30 caracteres;
b.Autor: nome e sobrenome, este como desejado para indexação;
c.Informações complementares: nome da instituição em que foi feito o
estudo, cidade e país; grau e cargo do autor; declaração de conflito de
interesses; financiadora; endereço eletrônico do autor correspondente.

2. Resumo e Abstract:
a.Artigos Originais, de Revisão, Nota Histórica e Relato de Caso
[opcional]: até 250 palavras, contendo informação estruturada quanto
a: fundamento, objetivos, métodos, resultados, conclusão; palavraschave e keywords: de acordo com os Descritores de Ciências da
Saúde (http:// decs.bvs.br/);
b.Outras modalidades: sem Resumo ou Abstract, assim como
sem palavras-chave e keywords.

3. Texto:
a.Artigos Originais: até 3.000 palavras, excluindo-se as referências,
contendo: introdução e objetivo; métodos (sujeitos e procedimentos),
referência explícita quanto ao cumprimento das normas éticas aplicáveis,
incluindo o nome da Comissão de Ética que aprovou o estudo e a
obtenção do Consentimento Informado assinado; resultados; discussão;
conclusão; agradecimentos; referências (até 50). Evitar repetir no texto
dados que constem de tabelas e ilustrações;

b.Artigos de Revisão: até 5.000 palavras, sem contar as
referências, incluindo análise de dados de outros autores ou
metanálise, avaliação crítica dos dados da literatura e
considerações baseadas em sua experiência pessoal, outras
informações semelhantes ao item anterior, referências (até 100);
c.Nota Histórica e Relato de Caso: até 1.000 palavras e até
15 referências;
d.Imagens em Neurologia: até 150 palavras, com resumo dos dados
pertinentes e comentários sobre as imagens, referências (até duas).

4. Tabelas:
a.Artigos Originais e de Revisão: até cinco, apresentadas em páginas
separadas, constando: número de ordem, título e legenda;
b.Nota Histórica e Relato de Caso: até duas, com formato semelhante
ao dos artigos.
5. Ilustrações:
a.Artigos Originais e de Revisão: até seis gráficos e/ou fotos
(excepcionalmente mais, a critério dos editores), de qualidade
adequada para impressão, com legendas em páginas separadas;
b.Nota Histórica e Relato de Caso: até duas, com formato semelhante
ao descrito para os artigos;
c.Imagens em Neurologia: até duas, em uma única página.
Obs.: Reproduções de ilustrações publicadas – informar sobre a
autorização do detentor do direito, caso não se encontre em
domínio público.
Obs.: Ilustrações em cores terão os custos repassados ao autor; o
local de inserção de tabelas e figuras deve ser assinalado no texto.
6. Referências:
Seguir o estilo Vancouver baseado no NLM http://www.nlm.nih.gov/
bsd/ uniform_requirements.html; as referências devem ser ordenadas
de acordo com sua citação no texto (preferencialmente); incluir todos
os autores quando até cinco; quando seis ou mais, listar os três
primeiros seguidos de “et al.”.
Responsabilidades
Autores: Estudos envolvendo seres humanos devem conter menção
da aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa e sobre a obtenção
de assinatura de consentimento informado pelo participante ou
responsável legal. Os estudos conduzidos com animais
experimentais deverão também conter aprovação ética adequada. Os
autores assumem plena responsabilidade intelectual e legal pelo
conteúdo do artigo, incluindo texto, tabelas e figuras.
Anúncios: O conteúdo dos anúncios publicados na RBN é de
responsabilidade exclusiva da empresa anunciante, devendo seguir
as normas da Anvisa.
Os manuscritos devem ser enviados em forma eletrônica para RBN:
http:// https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn
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