
Normas de publicação de Revista Brasileira de Estética 
 

A Revista Brasileira de Estética é uma publicação com periodicidade trimestral e 

está aberta para a publicação e divulgação de artigos científicos das várias áreas 

relacionadas à Estética. 

 

Os artigos publicados em Revista Brasileira de Estética poderão também ser publicados 

na versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros meios eletrônicos (CDROM) 

ou outros que surjam no futuro. Ao autorizar a publicação de seus artigos na 

revista, os autores concordam com estas condições. 

 

A Revista Brasileira de Estética assume o “estilo Vancouver” preconizado pelo Comitê 

Internacional de Diretores de Revistas Médicas, com as especificações que são 

detalhadas a seguir. Ver o texto completo em inglês das Recommendations for the 

Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals no 

site do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), www.icmje.org, 

na versão atualizada de dezembro de 2013. 

 

Submissões devem ser enviadas através de cadastro no portal. 

http://www.plugfacil.com.br/RBE/Login.aspx?Autor=S 
A publicação dos artigos é uma decisão dos 

editores, baseada em avaliação por revisores anônimos (Artigos originais, Revisões, 

Perspectivas e Estudos de Caso) ou não. 

 

Como os leitores da Revista Brasileira de Estética têm formação muito variada, 

recomenda-se que a linguagem de todos os artigos seja acessível ao não-especialista. 

Para garantir a uniformidade da linguagem dos artigos, as contribuições às várias seções 

da revista podem sofrer alterações editoriais. Em todos os casos, a publicação da versão 

final de cada artigo somente acontecerá após consentimento dos autores. 

 

1. Editorial e Seleção dos Editores 
 

O Editorial que abre cada número da Revista Brasileira de Estética comenta 

acontecimentos estéticos recentes, política científica, aspectos da estética 

relevantes à sociedade em geral, e o conteúdo da revista. A Seleção dos Editores traz 

uma coletânea de notas curtas sobre artigos publicados em outras revistas no bimestre 

que interessem ao público-alvo da revista. Essas duas seções são redigidas 

exclusivamente pelos Editores. Sugestões de tema, no entanto, são bem-vindas, e 

ocasionalmente publicaremos notas contribuídas por leitores na Seleção dos Editores. 

 

 

2. Artigos originais 
 

São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais de 

descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais. Todas as 

contribuições a esta seção que suscitarem interesse editorial serão submetidas a revisão 

por pares anônimos. 

 

Formato: O texto dos artigos originais é dividido em Resumo, Introdução, Material e 

métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, Agradecimentos e Referências. 

 

Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, não 

http://www.plugfacil.com.br/RBE/Login.aspx?Autor=S


deve ultrapassar 25.000 caracteres (espaços incluídos), e não deve ser superior a 12 

páginas A4, em espaço simples, fonte Times New Roman. 

A distribuição do texto nas demais seções é livre, mas recomenda-se que a Discussão não 

ultrapasse 1.000 palavras. 

 

Tabelas: Recomenda-se usar no máximo seis tabelas, no formato Excel ou Word. 

 

Figuras: Máximo de 8 figuras, em formato .tif ou .gif, com resolução de 300 dpi. 

 

Referências: Máximo de 50 referências. 

 

 

3. Revisão 
 

São trabalhos que expõem criticamente o estado atual do conhecimento em alguma das 

áreas relacionadas à Estética. Revisões consistem necessariamente em síntese, 

análise, e avaliação de artigos originais já publicados em revistas científicas. Todas as 

contribuições a esta seção que suscitarem interesse editorial serão submetidas a revisão 

por pares anônimos. 

 

Formato: Embora tenham cunho histórico, revisões não expõem necessariamente toda a 

história do seu tema, exceto quando a própria história da área for o objeto do artigo. O 

texto deve conter um resumo de até 200 palavras em português e outro em inglês. O 

restante do texto tem formato livre, mas deve ser subdividido em tópicos, identificados 

por subtítulos, para facilitar a leitura. 

 

Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, não 

deve ultrapassar 25.000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Figuras e Tabelas: mesmas limitações dos artigos originais. 

 

Referências: Máximo de 100 referências. 

 

 

4. Perspectivas 
 

Perspectivas consideram possibilidades futuras nas várias áreas da Estética, 

inspiradas em acontecimentos e descobertas científicas recentes. Contribuições a esta 

seção que suscitarem interesse editorial serão submetidas a revisão por pares. 

Formato: O texto das perspectivas é livre, mas deve iniciar com um resumo de até 100 

palavras em português e outro em inglês. O restante do texto pode ou não ser 

subdividido em tópicos, identificados por subtítulos. 

 

Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, não 

deve ultrapassar 10.000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Figuras e Tabelas: máximo de duas tabelas e duas figuras. 

 

Referências: Máximo de 20 referências. 

 

 

 



 

5. Estudo de caso 
 

São artigos que apresentam dados descritivos de um ou mais casos clínicos ou 

terapêuticos com características semelhantes. Contribuições a esta seção que suscitarem 

interesse editorial serão submetidas a revisão por pares. 

 

Formato: O texto dos Estudos de caso deve iniciar com um resumo de até 200 palavras 

em português e outro em inglês. O restante do texto deve ser subdividido em Introdução, 

Apresentação do caso, Discussão, Conclusões e Literatura citada. 

 

Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, não 

deve ultrapassar 10.000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Figuras e Tabelas: máximo de duas tabelas e duas figuras. 

 

Referências: Máximo de 20 referências. 

 

 

6. Opinião 
 

Esta seção publicará artigos curtos, de no máximo uma página, que expressam a opinião 

pessoal dos autores sobre temas pertinentes à Estética: avanços recentes,política científica, novas 

idéias científicas e hipóteses, críticas à interpretação de estudos 

originais e propostas de interpretações alternativas, por exemplo. Por ter cunho pessoal, 

não será sujeita a revisão por pares. 

 

Formato: O texto de artigos de Opinião tem formato livre, e não traz um resumo 

Destacado. 

 

Texto: Não deve ultrapassar 3.000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Figuras e Tabelas: Máximo de uma tabela ou figura. 

 

Referências: Máximo de 20 referências. 

 

 

7. Resenhas 
 

Publicaremos resenhas de livros relacionados à Estética escritas a convite dos 

editores ou enviadas espontaneamente pelos leitores. Resenhas terão no máximo uma 

página, e devem avaliar linguagem, conteúdo e pertinência do livro, e não simplesmente 

resumi-lo. Resenhas também não serão sujeitas a revisão por pares. 

 

Formato: O texto das Resenhas tem formato livre, e não traz um resumo destacado. 

 

Texto: Não deve ultrapassar 3.000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Figuras e Tabelas: somente uma ilustração da capa do livro será publicada. 

 

Referências: Máximo de 5 referências. 

 



 

8. Cartas 
 

Esta seção publicará correspondência recebida, necessariamente relacionada aos artigos 

publicados na Revista Brasileira de Estética ou à linha editorial da revista. Demais 

contribuições devem ser endereçadas à seção Opinião. Os autores de artigos 

eventualmente citados em Cartas serão informados e terão direito de resposta, que será 

publicada simultaneamente. 

 

Cartas devem ser breves e, se forem publicadas, poderão ser editadas para atender a 

limites de espaço. 

 

 

PREPARAÇÃO DO ORIGINAL 
 

1. Normas gerais 
 

1.1 Os artigos enviados deverão estar digitados em processador de texto (Word), em 

página A4, formatados da seguinte maneira: fonte Times New Roman tamanho 12, com 

todas as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc. 

1.2 Tabelas devem ser numeradas com algarismos romanos, e Figuras com algarismos 

arábicos. 

1.3 Legendas para Tabelas e Figuras devem 

(4) uma frase garantindo que o conteúdo é original e não foi publicado em outros 

meios além de anais de congresso; 

(5) uma frase em que o autor correspondente assume a responsabilidade pelo conteúdo 

do artigo e garante que todos os outros autores estão cientes e de acordo com o envio do 

trabalho; 

(6) uma frase garantindo, quando aplicável, que todos os procedimentos e 

experimentos com humanos ou outros animais estão de acordo com as normas vigentes 

na Instituição e/ou Comitê de Ética responsável; 

(7) telefones de contato do autor correspondente. 

 

 

2. Página de apresentação 
 

A primeira página do artigo traz as seguintes informações: 

 

- Seção da revista à que se destina a contribuição; 

- Nome do membro do Conselho Editorial cuja área de concentração melhor 

corresponde ao tema do trabalho; 

- Título do trabalho em português e inglês; 

- Nome completo dos autores; 

- Local de trabalho dos autores; 

- Autor correspondente, com o respectivo endereço, telefone e E-mail; 

- Título abreviado do artigo, com não mais de 40 toques, para paginação; 

- Número total de caracteres no texto; 

- Número de palavras nos resumos e na discussão, quando aplicável; 

- Número de figuras e tabelas; 

- Número de referências. 

 

 



3. Resumo e palavras-chave 
 

A segunda página de todas as contribuições, exceto Opiniões e Resenhas, deverá conter 

resumos do trabalho em português e em inglês. O resumo deve identificar, em texto 

corrido (sem subtítulos), o tema do trabalho, as questões abordadas, a metodologia 

empregada (quando aplicável), as descobertas ou argumentações principais, e as 

conclusões do trabalho. 

Abaixo do resumo, os autores deverão indicar quatro palavras-chave em português e em 

inglês para indexação do artigo. Recomenda-se empregar termos utilizados na lista dos 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual da Saúde, que se 

encontra em http://decs.bvs.br. 

 

 

4. Agradecimentos 
 

Agradecimentos a colaboradores, agências de fomento e técnicos devem ser inseridos 

no final do artigo, antes da Literatura Citada, em uma seção à parte. 

 

 

5. Referências 
 

As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver. As referências 

bibliográficas devem ser numeradas com algarismos arábicos, mencionadas no texto 

pelo número entre parênteses, e relacionadas na literatura citada na ordem em que 

aparecem no texto, seguindo as seguintes normas: 

 

Livros - Sobrenome do autor, letras iniciais de seu nome, ponto, título do capítulo, 

ponto, In: autor do livro (se diferente do capítulo), ponto, título do livro (em grifo - 

itálico), ponto, local da edição, dois pontos, editora, ponto e vírgula, ano da impressão, 

ponto, páginas inicial e final, ponto 

 

Exemplo: 

 

1. Phillips SJ, Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, editor. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New-York: Raven press; 1995. 

p.465-78. 

 

Artigos – Número de ordem, sobrenome do(s) autor(es), letras iniciais de seus nomes 

(sem pontos nem espaço), ponto. Título do trabalha, ponto. Título da revista ano de 

publicação seguido de ponto e vírgula, número do volume seguido de dois pontos, 

páginas inicial e final, ponto. Não utilizar maiúsculas ou itálicos. Os títulos das revistas 

são abreviados de acordo com o Index Medicus, na publicação List of Journals Indexed 

in Index Medicus ou com a lista das revistas nacionais, disponível no site da Biblioteca 

Virtual de Saúde (www.bireme.br). Devem ser citados todos os autores até 6 autores. 

Quando mais de 6, colocar a abreviação latina et al. 

 

Exemplo: 

Yamamoto M, Sawaya R, Mohanam S. Expression and localization of urokinase-type 

plasminogen activator receptor in human gliomas. Cancer Res 1994;54:5016-20. 

 

Todas as contribuições devem ser enviadas através do portal  

http://www.plugfacil.com.br/RBE/Login.aspx?Autor=S 

http://decs.bvs.br/
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