Normas de publicação da Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício
A Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício é uma publicação com periodicidade
bimestral e está aberta para a publicação e divulgação de artigos científicos das áreas
relacionadas à atividade física.
Os artigos publicados na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício poderão também ser
publicados na versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros meios
eletrônicos (CD-ROM) ou outros que surjam no futuro, sendo que pela publicação na
revista os autores já aceitem estas condições.
A Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício 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.
Os autores que desejarem colaborar em alguma das seções da revista podem enviar sua
contribuição (em arquivo eletrônico/e-mail) para nossa redação, sendo que fica entendido
que isto não implica na aceitação do mesmo, que será notificado ao autor.
O Comitê Editorial poderá devolver, sugerir trocas ou retorno de acordo com a
circunstância, realizar modificações nos textos recebidos; neste último caso não se alterará
o conteúdo científico, limitando-se unicamente ao estilo literário.
1. Editorial
Trabalhos escritos por sugestão do Comitê Científico, ou por um de seus membros.
Extensão: Não devem ultrapassar três páginas formato A4 em corpo (tamanho) 12 com a
fonte English Times (Times Roman) com todas as formatações de texto, tais como negrito,
itálico, sobrescrito, etc; a bibliografia não deve conter mais que dez referências.
2. Artigos originais
São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais de descobertas
com relação a aspectos experimentais ou observacionais, e inclui análise descritiva e/ou
inferências de dados próprios. Sua estrutura é a convencional que traz os seguintes itens:
Introdução, Material e métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.
Texto: Recomendamos que não seja superior a 12 páginas, formato A4, fonte English
Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as formatações de texto, tais como negrito,
itálico, sobre-escrito, etc.
Tabelas: Considerar no máximo seis tabelas, no formato Excel/Word.
Figuras: Considerar no máximo 8 figuras, digitalizadas (formato .tif ou .gif) ou que possam
ser editados em Power-Point, Excel, etc.
Bibliografia: É aconselhável no máximo 50 referências bibliográficas.

Os critérios que valorizarão a aceitação dos trabalhos serão o de rigor metodológico
científico, novidade, originalidade, concisão da exposição, assim como a qualidade literária
do texto.
3. Revisão
Serão os trabalhos que versem sobre alguma das áreas relacionadas à atividade física, que
têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de investigação já
publicados em revistas científicas. Quanto aos limites do trabalho, aconselha-se o mesmo
dos artigos originais.
4. Atualização ou divulgação
São trabalhos que relatam informações geralmente atuais sobre tema de interesse dos
profissionais de Educação Física (novas técnicas, legislação, etc) e que têm características
distintas de um artigo de revisão.
5. Relato ou estudo de caso
São artigo de dados descritivos de um ou mais casos explorando um método ou problema
através de exemplo. Apresenta as características do indivíduo estudado, com indicação de
sexo, idade e pode ser realizado em humano ou animal.
6. Comunicação breve
Esta seção permitirá a publicação de artigos curtos, com maior rapidez. Isto facilita que os
autores apresentem observações, resultados iniciais de estudos em curso, e inclusive
realizar comentários a trabalhos já editados na revista, com condições de argumentação
mais extensa que na seção de cartas do leitor.
Texto: Recomendamos que não seja superior a três páginas, formato A4, fonte English
Times (Times Roman) tamanho 12, com todas as formatações de texto, tais como negrito,
itálico, sobre-escrito, etc.
Tabelas e figuras: No máximo quatro tabelas em Excel e figuras digitalizadas (formato .tif
ou .gif) ou que possam ser editados em Power Point, Excel, etc
Bibliografia: São aconselháveis no máximo 15 referências bibliográficas.
7. Resumos
Nesta seção serão publicados resumos de trabalhos e artigos inéditos ou já publicados em
outras revistas, ao cargo do Comitê Científico, inclusive traduções de trabalhos de outros
idiomas.
8. Correspondência
Esta seção publicará correspondência recebida, sem que necessariamente haja relação com
artigos publicados, porém relacionados à linha editorial da revista.

Caso estejam relacionados a artigos anteriormente publicados, será enviada ao autor do
artigo ou trabalho antes de se publicar a carta.
Texto: Com no máximo duas páginas A4, com as especificações anteriores, bibliografia
incluída, sem tabelas ou figuras.
PREPARAÇÃO DO ORIGINAL
1. Normas gerais
1.1 Os artigos enviados deverão estar digitados em processador de texto (Word), em página
de formato A4, formatado da seguinte maneira: fonte Times Roman (English Times)
tamanho 12, com todas as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobrescrito, etc.
1.2 Numere as tabelas em romano, com as legendas para cada tabela junto à mesma.
1.3 Numere as figuras em arábico, e envie de acordo com as especificações anteriores.
As imagens devem estar em tons de cinza, jamais coloridas, e com resolução de qualidade
gráfica (300 dpi). Fotos e desenhos devem estar digitalizados e nos formatos .tif ou .gif.
1.4 As seções dos artigos originais são estas: resumo, introdução, material e métodos,
resultados, discussão, conclusão e bibliografia. O autor deve ser o responsável pela
tradução do resumo para o inglês e também das palavras-chave (key-words). O envio deve
ser efetuado em arquivo, por meio de disquete, CD-ROM ou e-mail. Para os artigos
enviados por correio em mídia magnética (disquetes, etc) anexar uma cópia impressa e
identificar com etiqueta no disquete ou CD-ROM o nome do artigo, data e autor.
2. Página de apresentação
A primeira página do artigo apresentará as seguintes informações:
- Título em português, inglês e espanhol.
- Nome completo dos autores, com a qualificação curricular e títulos acadêmicos.
- Local de trabalho dos autores.
- Autor que se responsabiliza pela correspondência, com o respectivo endereço, telefone e
E-mail.
- Título abreviado do artigo, com não mais de 40 toques, para paginação.
- As fontes de contribuição ao artigo, tais como equipe, aparelhos, etc.
3. Autoria
Todas as pessoas consignadas como autores devem ter participado do trabalho o suficiente
para assumir a responsabilidade pública do seu conteúdo.
O crédito como autor se baseará unicamente nas contribuições essenciais que são: a) a
concepção e desenvolvimento, a análise e interpretação dos dados; b) a redação do artigo
ou a revisão crítica de uma parte importante de seu conteúdo intelectual; c) a aprovação
definitiva da versão que será publicada. Deverão ser cumpridas simultaneamente as
condições a), b) e c). A participação exclusivamente na obtenção de recursos ou na coleta
de dados não justifica a participação como autor. A supervisão geral do grupo de pesquisa
também não é suficiente.
Os Editores podem solicitar justificativa para a inclusão de autores durante o processo de
revisão do manuscrito, especialmente se o total de autores exceder seis.

4. Resumo e palavras-chave (Abstract, Key-words)
Na segunda página deverá conter um resumo (com no máximo 150 palavras para resumos
não estruturados e 200 palavras para os estruturados), seguido da versão em inglês e
espanhol.
O conteúdo do resumo deve conter as seguintes informações:
- Objetivos do estudo.
- Procedimentos básicos empregados (amostragem, metodologia, análise).
- Descobertas principais do estudo (dados concretos e estatísticos).
- Conclusão do estudo, destacando os aspectos de maior novidade.
Em seguida os autores deverão indicar quatro palavras-chave para facilitar a indexação do
artigo. Para tanto deverão utilizar os termos utilizados na lista dos DeCS (Descritores em
Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual da Saúde, que se encontra no endereço Internet
seguinte: http://decs.bvs.br. Na medida do possível, é melhor usar os descritores existentes.
5. Agradecimentos
Os agradecimentos de pessoas, colaboradores, auxílio financeiro e material, incluindo
auxílio governamental e/ou de laboratórios farmacêuticos devem ser inseridos no final do
artigo, antes as referências, em uma secção especial.
6. Referências
As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver definido nos Requisitos
Uniformes. As referências bibliográficas devem ser numeradas por numerais arábicos entre
parênteses e relacionadas em ordem na qual aparecem no texto, seguindo as seguintes
normas:
Livros - Número de ordem, 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.46578.
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.
Os artigos, cartas e resumos devem ser enviados para o seguinte endereço de e-mail:
artigos@atlanticaeditora.com.br

