INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Objetivos e política editorial
A Revista Brasileira de Medicina Veterinária (RBMV) é uma publicação
trimestral e multidisciplinar, da Sociedade de Medicina Veterinária do
Estado do Rio de Janeiro (SOMVERJ) (www.somverj.org.br), que tem
como objetivo publicar os resultados de trabalhos de pesquisa originais em todos os campos da Medicina Veterinária, visando o aprimoramento técnico-científico e profissional.
Os trabalhos de ser submetidos em arquivos Word (de preferência
na versão mais recente), através do site da revista: www.rbmv.com.
br, opção “Submissão de Artigos”, observadas as condições estabelecidas nos itens de checagem. Devem constituir-se de resultados de
pesquisa ainda não publicados e não considerados para publicação em
outra revista.
Embora sejam de responsabilidade dos autores as opiniões e
conceitos emitidos nos trabalhos, o Comitê Editorial, apoiado pela
Assessoria Científica, reserva-se o direito de sugerir ou solicitar modificações aconselháveis ou necessárias. Os trabalhos submetidos são
aceitos através da aprovação pelos pares (“peer review”).
Os trabalhos devem ser organizados, sempre, em TÍTULO, TÍTULO
EM INGLÊS, AUTORES, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES
(ou combinações destes dois últimos), AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Os relatos de casos devem constar sempre de TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS, AUTORES, ABSTRACT, RESUMO, INTRODUÇÃO, HISTÓRIO, DISCUSSÃO E/OU CONCLUSÃO
E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Em relatos de casos, o texto deve
ser organizado, sempre, em INTRODUÇÃO, HISTÓRICO (Este deve
ser constituído por Anamnese, material e métodos, e resultados), DISCUSSÃO E/OU CONCLUSÃO.
Abstract: deverá ser apresentado com os elementos constituintes
do Resumo em português, podendo ser mais extenso. Ao final devem
ser relacionadas às “Key Words”;
Resumo: deve apresentar, de forma direta e no passado, o que foi
feito e estudado, dando os mais importantes resultados e conclusões.
Nos trabalhos em inglês, o título em português do trabalho, deve constar em negrito e entre colchetes, logo após a palavra RESUMO. Ao
final, devem ser relacionadas às “Palavras-Chave”;
Introdução: deve ser breve, com citação bibliográfica específica
sem que a mesma assuma importância principal, e finalizar com a indicação do objetivo do trabalho;
Material e Métodos: devem ser reunir os dados que permitam a
repetição do trabalho por outros pesquisadores. Na experimentação
com animais, deve constar a aprovação do projeto pela Comissão de
Ética local;
Resultados: deve ser feita a apresentação concisa dos dados obtidos; Tabelas devem ser preparadas sem dados supérfluos, apresentando, sempre que indicado, médias de várias repetições. É conveniente,
às vezes, expressar dados complexos por gráficos (Figuras), ao invés
de apresentá-los em tabelas extensas;
Discussão: os resultados devem ser discutidos diante da literatura. Não convém mencionar trabalhos em desenvolvimento ou planos
futuros, de modo a evitar uma obrigação do autor e da revista de publicá-los;
Conclusões: devem basear-se somente nos resultados apresentados no trabalho;
Agradecimentos: devem ser sucintos e não devem aparecer no
texto ou em notas de rodapé;
Referências Bibliográficas: só incluirá a lista da bibliografia citada
no trabalho e a que tenha servido como fonte para consulta indireta; deverá ser ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro
autor, registrando-se os nomes de todos os autores (em caixa alta e
baixa), o título de cada publicação e, abreviado ou por extenso (se tiver
dúvida), o nome da revista ou obra.
Exemplos:
Artigo Científico
Carrington S.D., Bedford P.G.C., Guillon J.P. & Woodward E.G. Polarized light biomicroscopic observations on the pre-corneal tear film.3.
The normal tear film of the cat. J. Small Anim. Pract., 28:821-826, 1987.
Artigo Eletrônico
COBEA, Legislação & ética. Disponível em: <http://www.cobea.org.
br/ética.htm>. Acesso em: 14 Março, 2007.
Livro
Rodrigues H. Técnicas anatômicas. 2ª ed. Arte Visual, Vitória, 1998. 200p.
Capítulo de Livro
Strubbe A.T. & Gelatt K.N. Ophtalmic examination and diagnostic
procedures, p.427-466. In: Gelatt K.N. (Ed.), Veterinary Ophtalmology.
3rd. ed. Lipincott Willians & Wilkins, Philadelphia. 1999.
Teses (Somente serão aceitas as que estiverem disponíveis em sites eletrônicos e os mesmos devem ser indicados no final da citação)

Abraão D.C. Surto por Trypanosoma vivax em rebanho bovino leiteiro
em Minas Gerais: Aspectos Epidemiológicos e Clínicos. Dissertação
de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais,
2009. 83p. (Capturado em: < http://www.icb.ufmg.br/icb/index.
php/pos-rad.html/ 150.164.27.227/ diss_defesas_detalhes.php?aluno=338>)
Resumos de reuniões científicas
Não serão aceitos
Revisões
Somente a convite do Editor
Na elaboração do texto deverão ser atendidas as seguintes normas:
Os textos dos trabalhos devem ser fornecidos em arquivos Word
(versão mais recente), no formato A4, com margens de 2,5cm (superior, inferior, interna e externa), na fonte Book Antiqua, corpo 11,
espaço simples. As chamadas de rodapé devem ser digitadas após as
“Key Words” do ABSTRACT, sem uso da caixa de diálogo “Cabeçalho
e rodapé”. A formatação do original a ser submetido para publicação
deve seguir o exemplo disponível no site da revista. O texto deve ser
corrido e não deve ser formatado em duas colunas, com as legendas
das figuras e as Tabelas no final. As Figuras (inclusive gráficos) devem
ter seus arquivos fornecidos separados do texto. Devem ser introduzidos no texto do trabalho, através da ferramenta “Inserir” do Word,
(imagens copiadas e coladas perdem as informações do programa
onde foram geradas, resultando, sempre, em má qualidade);
A redação dos trabalhos deve ser concisa, com a linguagem, tanto
quanto possível, no passado e impessoal; no texto, os sinais de chamada
para notas de rodapé serão números arábicos colocados em sobrescrito
após a palavra ou frase que motivou a nota. Essa numeração será contínua;
as notas serão lançadas ao pé da página em que estiver o respectivo sinal
de chamada. Todos os Quadros e todas as Figuras serão mencionados no
texto. Estas remissões serão feitas pelos respectivos números e, sempre que
possível, na ordem crescente destes. Abstract e Resumo serão escritos corridamente em um só parágrafo e não deverão conter citações bibliográficas.
No rodapé da primeira página deverá constar endereço profissional completo do(s) autor(es), E-mail do autor para correspondência e
demais outros autores;
Siglas e abreviações dos nomes de instituições, ao aparecerem pela
primeira vez no trabalho, serão colocadas entre parênteses e precedidas do nome por extenso;
Citações bibliográficas serão feitas pelo sistema “autor e ano”; trabalhos de dois autores serão citados pelos nomes de ambos, e de três
ou mais, pelo nome do primeiro, seguido de “et al.”, mais o ano; se dois
trabalhos não se distinguirem por esses elementos, a diferenciação será
feita através do acréscimo de letras minúsculas ao ano, em ambos. Nas
citações de trabalhos colocados entre parênteses, se usará vírgula entre
o nome do autor e o ano, e ponto-e-vírgula após cada ano; a separação
entre trabalhos, nesse caso, se fará apenas por vírgulas, exemplo: (Flores & Houssay 1917, Roberts 1963a,b, Perreau et al. 1968, Hanson 1971);
As Figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) originais,
em papel ou outro suporte, deverão ser anexadas ao trabalho, mesmo
quando escaneadas pelo autor. Os gráficos devem ser produzidos em
2D, com colunas em branco, cinza e preto, sem fundo e sem linhas. A
chave das convenções adotadas será incluída preferentemente, na área
da Figura; evitar-se-á o uso de título ao alto da figura. Cada Figura será
identificada na margem ou no verso, a traço leve de lápis, pelo respectivo número e o nome do autor; havendo possibilidade de dúvida, deve
ser indicada a parte inferior da figura pela palavra “pé”. Fotografias deverão ser apresentadas preferentemente em preto e branco, em papel
brilhante, ou em diapositivos (“slides”) coloridos. Quando as fotos forem obtidas através de câmeras digitais (com extensão “jpg”), os arquivos deverão ser enviados como obtidos (sem tratamento ou alterações);
na versão online, fotos e gráficos poderão ser publicados em cores; na
versão impressa, somente quando a cor for elemento primordial a impressão das figuras poderá ser em cores. Para evitar danos por grampos,
desenhos e fotografias deverão ser colocados em envelope.
As legendas explicativas das Figuras conterão informações suficientes para que estas sejam compreensíveis, e serão apresentadas no
final do trabalho.
As Tabelas deverão ser explicativas por si mesmas e colocadas no
final do texto. Cada uma terá seu título completo e será caracterizado
por dois traços longos, um acima e outro abaixo do cabeçalho das colunas; entre esses dois traços poderá haver outros mais curtos, para
grupamento de colunas. Não há traços verticais. Os sinais de chamada
serão alfabéticos, recomeçando de a em cada Tabela; as notas serão
lançadas logo abaixo da Tabela respectiva, da qual serão separadas
por um traço curto, à esquerda.
Encargos
No ato da submissão, o autor para correspondência toma conhecimento
da taxa de R$ 1.200,00 cobrada por artigo aceito para publicação. Aos artigos submetidos por pesquisadores do exterior e aceitos, será cobra taxa
de U$S 500,00 por artigo.

