Normas de Publicação - Fisioterapia Brasil
Revista Indexada na LILACS - Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências
da Saúde, CINAHL, LATINDEX
Abreviação para citação: Fisioter Bras
A revista Fisioterapia Brasil é uma publicação com periodicidade bimestral e está
aberta para a publicação e divulgação de artigos científicos das várias áreas
relacionadas à Fisioterapia.
Os artigos publicados em Fisioterapia Brasil poderão também ser publicados na
versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros meios eletrônicos
(CD-ROM) ou outros que surjam no futuro. Ao autorizar a publicação de seus
artigos na revista, os autores concordam com estas condições.
A revista Fisioterapia Brasil 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 dasRecommendations 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 por e-mail para o editor executivo
(artigos@atlanticaeditora.com.br). A publicação dos artigos é uma decisão dos
editores. Todas as contribuições que suscitarem interesse editorial serão
submetidas à revisão por pares anônimos.
Segundo o Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96, para estudos em
seres humanos, é obrigatório o envio da carta de aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa, independente do desenho de estudo adotado (observacionais,
experimentais ou relatos de caso). Deve-se incluir o número do Parecer da
aprovação da mesma pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital ou
Universidade, a qual seja devidamente registrada no Conselho Nacional de Saúde.
1. Editorial
O Editorial que abre cada número da Fisioterapia Brasil comenta acontecimentos
recentes, inovações tecnológicas, ou destaca artigos importantes publicados na
própria revista. É realizada a pedido dos Editores, que podem publicar uma ou
várias Opiniões de especialistas sobre temas de atualidade.
2. Artigos originais
São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais com
relação a aspectos experimentais ou observacionais, em estudos com animais ou
humanos.
Formato: O texto dos Artigos originais é dividido em Resumo (inglês e português),
Introdução, Material e métodos, Resultados, Discussão, Conclusão,
Agradecimentos (optativo) e Referências.

Texto: A totalidade do texto, incluindo as referências e as legendas das figuras,
não deve ultrapassar 30.000 caracteres (espaços incluídos), e não deve ser
superior a 12 páginas A4, em espaço simples, fonte Times New Roman tamanho
12, com todas as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobre-escrito,
etc.
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.
Literatura citada: Máximo de 50 referências.
3. Revisão
São trabalhos que expõem criticamente o estado atual do conhecimento em
alguma das áreas relacionadas à Fisioterapia. Revisões consistem
necessariamente em análise, síntese, e avaliação de artigos originais já publicados
em revistas científicas. Será dada preferência a revisões sistemáticas e, quando
não realizadas, deve-se justificar o motivo pela escolha da metodologia
empregada.
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 artigo deve conter resumo, introdução, metodologia, resultados (que
podem ser subdivididos em tópicos), discussão, conclusão e referências.
Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras,
não deve ultrapassar 30.000 caracteres, incluindo espaços.
Figuras e Tabelas: mesmas limitações dos Artigos originais.
Literatura citada: Máximo de 50 referências.
4. Relato de caso
São artigos que apresentam dados descritivos de um ou mais casos clínicos ou
terapêuticos com características semelhantes. Só serão aceitos relatos de casos
não usuais, ou seja, doenças raras ou evoluções não esperadas.
Formato: O texto deve ser subdividido em Introdução, Apresentação do caso,
Discussão, Conclusões e Referências.
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.
Literatura citada: Máximo de 20 referências.
5. Opinião

Esta seção publica artigos curtos, que expressam a opinião pessoal dos autores:
avanços recentes, política de saúde, novas idéias científicas e hipóteses, críticas à
interpretação de estudos originais e propostas de interpretações alternativas, por
exemplo. A publicação está condicionada a avaliação dos editores quanto à
pertinência do tema abordado.
Formato: O texto de artigos de Opinião tem formato livre, e não traz um resumo
destacado.
Texto: Não deve ultrapassar 5.000 caracteres, incluindo espaços.
Figuras e Tabelas: Máximo de uma tabela ou figura.
Literatura citada: Máximo de 20 referências. 6. Cartas
Esta seção publica correspondência recebida, necessariamente relacionada aos
artigos publicados naFisioterapia Brasil 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. A publicação
está condicionada a avaliação dos editores quanto à pertinência do tema
abordado.
Preparação do original

 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.
 Tabelas devem ser numeradas com algarismos romanos, e Figuras com
algarismos arábicos.
 Legendas para Tabelas e Figuras devem constar à parte, isoladas das
ilustrações e do corpo do texto.
 As imagens devem estar em preto e branco ou tons de cinza, e com resolução
de qualidade gráfica (300 dpi). Fotos e desenhos devem estar digitalizados e nos
formatos .tif ou .gif. Imagens coloridas serão aceitas excepcionalmente, quando
forem indispensáveis à compreensão dos resultados (histologia, neuroimagem,
etc).

Página de apresentação
A primeira página do artigo traz as seguintes informações: - Título do trabalho em
português e inglês; - Nome completo dos autores e titulação principal; - Local de

trabalho dos autores; - Autor correspondente, com o respectivo endereço, telefone
e E-mail; Resumo e palavras-chave
A segunda página de todas as contribuições, exceto Opiniões, deverá conter
resumos do trabalho em português e em inglês e cada versão não pode
ultrapassar 200 palavras. Deve conter introdução, objetivo, metodologia,
resultados e conclusão.
Abaixo do resumo, os autores deverão indicar 3 a 5 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.
Agradecimentos
Agradecimentos a colaboradores, agências de fomento e técnicos devem ser
inseridos no final do artigo, antes das Referências, em uma seção à parte.
Referências
As referências bibliográficas devem seguir o estilo Vancouver. As referências
bibliográficas devem ser numeradas com algarismos arábicos, mencionadas no
texto pelo número entre colchetes [ ], e relacionadas nas Referências na ordem em
que aparecem no texto, seguindo as normas do ICMJE.
Os títulos das revistas são abreviados de acordo com a List of Journals Indexed in
Index Medicus ou com a lista das revistas nacionais e latinoamericanas, 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.
Exemplos:
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.
Yamamoto M, Sawaya R, Mohanam S. Expression and localization of urokinasetype plasminogen activator receptor in human gliomas. Cancer Res 1994;54:501620.
Envio dos trabalhos
A avaliação dos trabalhos, incluindo o envio de cartas de aceite, de listas de
correções, de exemplares justificativos aos autores e de uma versão pdf do artigo
publicado, exige o pagamento de uma taxa de R$ 250,00 para a submissão do
artigo, e R$ 250,00, para a publicação do artigo, a ser depositada na conta da
Atlântica Multimídia Comunicações Ltda., Caixa Econômica Federal: Agência :
0249 , C/C: 2667-0 , OPERAÇÃO – 003 ,titular: Atlântica Multimídia
Comunicações Ltda. Os assinantes da revista são dispensados do pagamento,
somente da taxa de publicação (Informar por e-mail com o envio do artigo).

Todas as contribuições devem ser enviadas por e-mail para o editor executivo,
Jean-Louis Peytavin, através do e-mail artigos@atlanticaeditora.com.br , com
cópia para: rose@atlanticaeditora.com.br . O corpo do e-mail deve ser uma carta
do autor correspondente à Editora, e deve conter:
- Resumo de não mais que duas frases do conteúdo da contribuição; - Uma frase
garantindo que o conteúdo é original e não foi publicado em outros meios além de
anais de congresso; - 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; - 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; - Telefones de contato do autor correspondente.
- A área de conhecimento:
( ) Cardiovascular / pulmonar ( ) Saúde funcional do idoso ( ) Diagnóstico cinético-funcional
( ) Terapia manual ( ) Eletrotermofototerapia ( ) Orteses, próteses e equipamento
( ) Músculo-esquelético ( ) Neuromuscular ( ) Saúde funcional do trabalhador
( ) Controle da dor ( ) Pesquisa experimental /básica ( ) Saúde funcional da criança
( ) Metodologia da pesquisa ( ) Saúde funcional do homem ( ) Prática política, legislativa e educacional
( ) Saúde funcional da mulher ( ) Saúde pública ( ) Outros

Observação: o artigo que não estiver de acordo com as normas de publicação da
Revista Fisioterapia Brasil será devolvido ao autor correspondente para sua
adequada formatação.
Atlantica Editora
www.atlanticaeditora.com.br
artigos@atlanticaeditora.com.br
Information for authors – Physical Therapy Brazil
Physical Therapy Brazil is indexed in LILACS (Literatura Latinoamericana e do
Caribe em Ciências da Saúde), CINAHL, LATINDEX
Abreviation for citation: Fisioter Bras
Physical Therapy Brazil (PTB) is a bimonthly journal and promotes clinical and
basic studies, original researches and literature reviews related to Physical
Therapy. Our
readership includes physical therapist clinicians, researchers, educators, students
and all health care professionals interested in rehabilitation sciences.

PTB endorses the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals put forth by the International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), with the main specifications below. The complete text in English of
these Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of
Scholarly Work in Medical Journals on the website of the International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE), www.icmje.org, in the current version of
december 2013.
Articles published in PTB may also be published in the electronic version of the
Journal (Internet, CD-ROM), as well as other electronic support that arise in the
future. By authorizing the publication in the journal, the authors agree with theses
conditions.
Articles should be sent by e-mail to the executive editor
(artigos@atlanticaeditora.com.br) , (rose@atlanticaeditora.com.br ) The
publication is an editor decision. All the manuscripts received that raise interest
editorial will be submitted to anonymous peer-review.
According to the Health National Council of Brazil, resolution 196/96, for all the
studies involving human beings, the author should attach to the article the Ethics
and Research Committee agreement, independently of the study design
(observational, experimental or case study). The author should include the
agreement register from the Ethics and Research Committee of the Hospital or
University. This Committee must be registered by the Health National Council of
Brazil.
All submissions accepted for peer review are privileged communications. Author
identity is kept confidential from reviewers, unless otherwise indicated.
PTB reviews and considers a manuscript for exclusive publication with the
understanding that the manuscript - including any original research findings or data
reported in it - has not been published previously and is not under consideration for
publication elsewhere, whether in print or electronic form.
Authors agree to execute copyright transfer as requested during the submission
process. Manuscripts published in PTB become the property of Atlantica Editora
and may not be published elsewhere, in whole or in part, in print or electronic form,
without the written permission of Atlantica Editora, which has the right to use,
reproduce, transmit, derivate, publish, and distribute the contribution, in PTB or
otherwise, in any form or medium.
1. Editorial
The editorial comments recent events, technological innovations, or highlight
important works published in the journal. It is written by editors, or invited experts.
The editors can also invite experts to publish Opinions about recent or controversy
subjects.
2. Original research article
They are works resulting from scientific research data showing original findings of
experience or observation, in studies with animals or human beings.

Format: The text of original research article is divided into Abstract (Portuguese
and English), Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion,
Acknowledgments and References.
Text: Manuscript should be typed single-spaced, maximum word length 30,000
characters (including title page, abstract, text, references, tables, and figure
legends and spaces).
Maximum number of Tables: 6 (Excel ou Word)
Maximum number of Figures and Figure Legends: 8 (.tif or .gif)
Maximum number of References: 50
3. Review
This is a critical analysis of the current state of knowledge in any of the areas
related to Physical Therapy. Literature review consists in analysis, synthesis and
assessment of original papers already published in scientific journals. Preference
will be given to systematic reviews, or, when impossible, the author should justify
the choice for the methodology employed. Reviews will focus principally on topics
of contemporary interest. Overviews of history, diagnostic strategies, and treatment
approaches could be included.
Format: The review contains Abstract (Portuguese and English), Introduction,
Methods, Results (divided in topics if necessary), Discussion, Conclusion and
References.
Text: Manuscript should be typed single-spaced, maximum word length 30,000
characters (including title page, abstract, text, references, tables, and figure
legends and spaces).
Maximum number of Tables: 6 (Excel ou Word)
Maximum number of Figures and Figure Legends: 8 (.tif or .gif)
Maximum number of References: 50
4. Case Report
Descriptive data of one or more clinical or treatment cases with similar
characteristics. Only will be accepted reports of cases unusual, or rare diseases or
changes with not expected evolution. The Case Report contains Abstract
(Portuguese and English), Introduction, Case Report, Results, Discussion,
Conclusion and References.
Text: Manuscript should be typed single-spaced, maximum word length 10,000
characters (including title page, abstract, text, references, tables, and figure
legends and spaces).
Maximum number of Tables: 2 (Excel ou Word)

Maximum number of Figures and Figure Legends: 2 (.tif or .gif)
Maximum number of References: 20
5. Opinion
This section publishes short articles, which express the personal opinion of the
authors: recent advances, health policy, new scientific ideas, critic of original
studies and proposals for alternative interpretations, for example. The publication is
subject to evaluation of the editors.
Format: The text of Opinions is free format, without abstract.
Text: 5.000 characters.
Figures and Tables: 1
References: 20
6. Letters
This section publishes correspondence received, necessarily related to articles
published in PTB or to the editorial line of the Journal. Other contributions should
be addressed to the Opinion section. The authors of articles cited in letters will be
informed and will have right of reply, which will be published simultaneously. The
publication is subject to evaluation of the editors.
General Preparation Instructions
Articles submitted must be typed in a text processor (Word), single-spaced, on
page A4, formatted as follows: Times New Roman font size 12, with all the text
formatting, such as bold, italics, superscript.
Tables (Word or Excel) should be numbered with Roman numerals, and Figures
with Arabic numerals.
The images must be in black and white and with quality graphics resolution (300
dpi). Photos and illustrations must be scanned and sent in .tif, .gif or like slides of
Power Point. Colorful images will be accepted exceptionally, when is essential to
the understanding of the results (histology, neuroimaging, etc). Do not send figures
in Photoshop (.psd), CorelDraw (.cdr), or locked and encrypted PDFs.
Use SI units of measure. A more conventionally used measurement may follow in
parentheses. Make all conversions before manuscript submission.
Assemble the manuscript in this order: Title Page, Abstract, Text,
Acknowledgments and Funding Sources, References, Figure Legends, Tables and
Figures.
Title page

The title page contains the following elements:
 Full title in Portuguese and English
 Complete authors’ names, academic degrees, and affiliations
 Name and complete address for correspondence, telephone number and email

address

Abstract and key-words
 Use the following headings: Objective, Material and Methods, Results,

Conclusion.
 Be concise (200 words maximum).
 Do not cite references in the abstract.
 Limit use of acronyms and abbreviations. Define at first use acronym or

abbreviation in parenthesis.
 Insert three to five key-words after abstract. Please refer to the key word list of the

Health Virtual Library inhttp://decs.bvs.br.

Text
 Typical main headings include Methods, Results, Discussion and Conclusion.
 Abbreviations must be defined at first mention.

Acknowlegments
Thanks to colleagues and funding sources should be inserted at the end of the
article, before the References, in a separate section.
References
The literature references must follow the Vancouver style. The references must be
numbered with Arabic numerals, the number mentioned in the text in brackets [],
and listed in the order in which they appear in the text, following the standards of
ICMJE.
The titles of journals are abbreviated according to the List of Journals Indexed in
Index Medicus or with the list of brazilian and latin american journals, on the site of

the Virtual Library of Health (www.bireme.br). Cite all authors to 6 authors. When
more than 6, use the Latin abbreviation et al.
Exemples:
Phillips SJ, Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, editor. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New-York: Raven Press;
1995.p.465-78.
Yamamoto M, Sawaya R, Mohanam S. Expression and localization of urokinasetype plasminogen activator receptor in human gliomas. Cancer Res 1994;54:501620.
(see complete specifications in www.atlanticaeditora.com.br or www.icmje.org)
How to submit a manuscript
The evaluation of the work, including the sending of cards of acceptation, lists of
corrections, copies of the journal to the authors and pdf version of the work
published, requires a fee of R$ 500,00 to be deposited in the account of the
Publisher: Atlântica Multimídia Comunicações Ltda., Caixa Econômica Federal:
Agência : 0249 , C/C: 2667-0 , OPERAÇÃO – 003 ,titular: Atlântica Multimídia
Comunicações Ltda : The journal's subscribers are exempted from payment of
this fee (inform by e-mail with the sending of article).
All manuscripts should be sent by e-mail to the executive editor, Jean-Louis
Peytavin, through email:artigos@atlanticaeditora.com.br , rose@atlanticaeditora.com.br . The body of
the e-mail should be a corresponding letter to the editor and should contain:
 Summary of no more than two sentences of the content of the article.
 One sentence ensuring that the content is original and has not been published in

other media besides annals of Congress;
 One sentence in which the corresponding author takes responsibility for the

content of the manuscript and ensures that all other authors are aware and
according to the dispatch of the work;
 One sentence ensuring, when applicable, that all procedures and experiments

with human beings or animals are in accordance with the standards in the
institution and/or the Ethics Committee responsible;
 Phones of the corresponding author.
 The area of knowledge:

Cardiovascular / pulmonary function
Health Aging

Diagnosis kinetic-functional
Eletrothermophototerapy
Manual therapy
Ortheses, prostheses and equipment
Muscle-skeletal
Neuromuscular
Worker’s Health
Control of pain
Experimental/basic research
Child’s Health
Research Methodology
Man’s health
Political, legislative and educational practice
Women's health
Public health
Other

Note: The article that is not in accordance with rules of publication in the
Journal Physical Therapy Brazil will be returned to the corresponding author for
formatting.
Atlantica Editora
www.atlanticaeditora.com.br
artigos@atlanticaeditora.com.br

