Requisitos para apresentação de trabalhos










Os trabalhos apresentados devem ser enviados ao e-mail rbb.atendimento@gmail.com em formato
Microsoft Word.
Serão aceitos artigos originais (pesquisas originais, revisões de literatura, reflexões, estudos de caso)
em português, espanhol e inglês. Devem ser seguidas as regras ortográficas e gramaticais correntes
do idioma escolhido.
Os artigos devem ter entre 4000 e 6000 palavras (estão excluídos o título, resumo, palavras-chave,
abstract, keywords, dados de identificação e referências) e incluir folha de rosto.
A submissão, edição e publicação ocorrem de forma gratuita.
Os trabalhos submetidos não podem ter sido encaminhados a outros periódicos.
As opiniões e conceitos apresentados nos artigos, assim como a procedência e exatidão das citações
são responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
Os agradecimentos e/ou esclarecimentos adicionais (trabalho apresentado em congresso, por
exemplo), se houver, deverão ser feitos antes das referências.
A revista não publicará gráficos, tabelas ou fotografias.
Os artigos publicados serão propriedade da RBB, sendo autorizada sua reprodução total ou parcial
em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, desde que citada a fonte.

Folha de rosto
Deverá estar composta por: título; tradução do título; autores; e-mail de todos os autores; nome, telefone e
endereço postal do autor responsável; resumo e palavras-chave; tradução do resumo e das palavras chave;
e aprovação do CEP (se aplicável), assim:







O título do artigo, em caixa baixa, deve ser seguido por sua tradução em inglês (não serão aceitas
abreviaturas no título e no resumo). Para os textos submetidos em inglês, solicita-se traduzir o título a
português.
O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser completo(s), e estar(em) acompanhado(s) pela(s) sua(s)
vinculação(ções) institucional(is), cidade(s), estado(s) e país(es), e endereço(s) eletrônico(s). Todos
esses dados serão publicados.
Aprovação do CEP se aplicável (CEP, instituição do CEP, número e data de aprovação), logo após
resumo traduzido.
Nome, telefone, e endereço postal do autor responsável pelo contato acerca de revisões, até a
aprovação final do trabalho. Esses dados não serão publicados e serão usados exclusivamente para
troca de informações com a equipe editorial em caráter de urgência.
Resumo conciso, constituído de 120 a 160 palavras no idioma original, além de sua tradução para o
inglês (abstract). Para os artigos submetidos em inglês, solicita-se além do abstract, o resumo em
português.
De quatro a seis palavras-chave, descritoras do conteúdo do trabalho, apresentadas no final do
resumo na língua original e em inglês (keywords). Para os artigos submetidos em inglês, solicitam-se
além das keywords, as palavras-chave em português.

Formatação de textos originais





Os textos devem ser formatados em papel A4, letra Times New Roman, tamanho de fonte 10, espaço
simples, com margens de 3cm, numerados na esquina inferior direita assim: Página X de X.
Não deve ter espaço entre os parágrafos (apenas um recuo), exceto no caso das citações diretas com
mais de 45 palavras, caso em que a citação deverá ser colocada como parágrafo a parte, com espaço
antes e depois, e com recuo de 4cm da margem esquerda.
O recuo é de 1,25 cm (1 tab) no início dos parágrafos, exceto o primeiro paragrafo que não terá recuo
e sim um destaque (negrito tamanho 12) na primeira letra.
Notas de rodapé não são aceitas.
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Sugere-se que os textos sejam divididos em seções, com títulos e subtítulos, quando necessário. Cada
uma dessas partes ou subpartes deve ser indicada apenas com recursos gráficos, como negrito, recuo
na margem em subtítulos; nunca por numeração progressiva. Quando se tratar de um título, será
necessária a inserção de um espaço entre o título e o primeiro parágrafo desse título. Quando se tratar
de subtítulo, esse espaço não será necessário.
Agradecimentos e esclarecimentos adicionais (por exemplo, dizendo que se trata de uma adaptação
de palestra ou conferência - caso em que se deverá incluir a data e lugar -) deve(m) ser colocado(s)
ao final do texto, imediatamente antes das referências.
Documentos no corpo do texto devem ser citados em itálico e sem aspas.
A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder à primeira ocorrência desta no
texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão.
Os editores se reservam o direito de promover alterações de ordem normativa, ortográfica e
gramatical nos textos com vistas a manter o padrão culto da língua e a melhor compreensão dos
artigos, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores.

Normas éticas
A publicação de trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos é de inteira responsabilidade dos
autores e deve estar em conformidade com os princípios da Declaração de Helsinque da Associação
Médica Mundial (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000), além de atender a legislação
específica do país onde a pesquisa foi desenvolvida.
Autorização para publicação
Após a aprovação, todos os autores deverão encaminhar autorização para a publicação da versão final do
artigo.
Referências










As referências devem ser identificadas por sobrenome do autor e ano, entre parênteses, assim:
(Nunes, 2015). Quando se tratar de uma referência direta, deverá ser incluída a página, assim:
(Nunes, 2015, p. 15).
Referências com vários autores deverão incluir até quatro (4), assim: (Nunes, Silva, Anjos, Salles,
2015). Quando exceder esse número, deverão ser seguidos de et al., assim: (Nunes, Silva, Anjos,
Salles et al., 2015).
Quando no texto aparecer uma referência que já foi citada, dever-se-á repetir o sobrenome do autor e
ano, entre parênteses, utilizado previamente para essa referência. Não são aceitas as expressões
latinas Ibid, Idem, Ibdem, op cit.
Se o sobrenome do autor fizer parte do texto, não será necessário colocá-lo novamente dentro dos
parênteses, inserindo neles apenas o ano, e caso seja citação direta, a página, assim: (2015, p. 15).
Para citação direta com mais de 45 palavras: inserir como parágrafo a parte, com espaço antes do
mesmo, e começar com recuo de 4 cm apenas na margem esquerda, texto justificado e sem aspas;
colocar sobrenome, ano e número da página citada no final da citação, entre parênteses, assim:
(Nunes, 2015, p. 15). Como supramencionado, será necessário inserir um espaço antes do início da
citação; também será necessário inserir espaço depois do fim da mesma.
Para citação direta com até 45 palavras: colocar dentro do texto, entre aspas; inserir sobrenome, ano e
número da página citada no final da citação, entre parênteses, assim: (Nunes, 2015, p. 15).
Para citações de citações dentro do texto, deve-se explicitar assim: “Nunes, citado por Anjos (2015,
p. 52), assevera que...”. Para citações de citações dentro dos parênteses, deve-se utilizar a expressão
latina “apud”, assim: (Nunes apud Anjos, 2015, p. 52).
Só as referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem alfabética pelo sobrenome
do autor. A veracidade das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s)
autor(es). A lista de referências ao final do artigo deve ser digitada e separada entre si por espaço
simples, texto justificado, fonte Times New Roman tamanho 10.
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O nome de pessoas, cidades e países, e palavras em um idioma diferente ao idioma do artigo, devem
ser citados na língua original e estar em itálico.
Citações em inglês, espanhol, português, francês, italiano, não devem ser traduzidas. Outras línguas
devem ser traduzidas e deve ser explicitado que se trata de tradução livre do autor na lista de
referências.
Exemplos:
Revistas
Costa SIF. Bioética clínica e a terceira idade. Revista Brasileira de Bioética 2005; 1(3): 279-88.
Revistas eletrônicas
Maia D. O autorretrato revisitado de uma avó. Self - Revista do Instituto Junguiano de São Paulo
2016; 1(1): 1-4. Acessível em https://self.ijusp.org.br/self/article/view/4/pdf.
Instituição como autor
UNESCO. Esboço da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Revista Brasileira de
Bioética 2005; 1(2): 213-27.
Sem indicação de autoria
Bioethics colonialism? (Editorial). Bioethics 2004; 18(5): iii-iv.
Indivíduo como autor de livro
Oliveira MF. Oficinas mulher negra e saúde. Belo Horizonte: Mazza; 1998.
Editor ou organizador como autor de livro
Junges JR, Garrafa V (eds.). Solidariedade crítica e cuidado: reflexões bioéticas. São Paulo:
Loyola/São Camilo; 2011.
Capítulo de livro
Selli L, Garrafa V. Solidariedade crítica e voluntariado orgânico. In: Junges JR, Garrafa V (eds.).
Solidariedade crítica e cuidado: reflexões bioéticas. São Paulo: Loyola/São Camilo; 2011: 13-21.
Resumo em Anais de Congresso ou trabalhos completos em eventos científicos
Caponi S. Os biopoderes e a ética na pesquisa. In: Anais do VI Congresso Mundial de Bioética.
Brasília, Brasil; 2002: 219-220.
Tese, dissertação, monografia
Albuquerque MC. Enfoque bioético da comunicação na relação médico-paciente nas unidades de
terapia intensiva pediátrica (tese). Brasília: Universidade de Brasília; 2002.
Publicações do Governo
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população do Brasil por sexo e
idade 1980-2050 Revisão 2008. Rio de Janeiro: IBGE; 2010.
Documentos jurídicos
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 1707/GM, de 18/08/2008. Institui, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador. Brasília: Diário Oficial da União; 18/08/2008.
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