Oftalmología Clínica y Experimental

Instruções para os autores

A

revista Oftalmología Clínica y Experimental aceita trabalhos originais de investigação clínica, procedimentos cirúrgicos e
investigação fundamental; informes de séries
de casos, informes de casos, comunicações
breves, cartas de leitores, trabalhos de revisões sistemáticas
e casos em formato de ateneus. Os trabalhos originais poder ser enviados em espanhol, inglês ou português.
O comitê editorial da revista adere aos princípios
estabelecidos pelo International Committee of Medical
Journal Editors, ajusta-se aos princípios da Declaração de
Helsinski e aos princípios de cuidado de animais para experimentação da Association for Research in Vision and
Ophthalmology.
Os manuscritos e as imagens devem ser enviados por
correio eletrônico ao seguinte endereço: secretaria@oftalmologos.org.ar

Instruções gerais

Todos os trabalhos devem ser
escritos com o programa Word (Microsoft Office) em páginas tipo carta
21,6 x 26,9 cm deixando 2,5 cm de
espaço nas quatro margens, utilizando a letra Times New Roman, tamanho de corpo 12, em formato “normal”
(sem negrito nem cursiva) e com
linhas de espaço duplo. Cada página deve ser numerada consecutivamente desde a primeira até a última
com o titulo abreviado do trabalho
e números correlativos automáticos.
Embora a extensão dos trabalhos
originais tenha um limite variável,
em geral, não devem superar as 6.000
palavras.

Formato básico

a) Página inicial: titulo em português e inglês, autores e filiação
acadêmica, endereço e e-mail do
autor responsável; palavras-chave
em português e em inglês. Deve-se
incluir toda instituição ou indústria
que tenha financiado uma parte ou a
totalidade do trabalho.
b) Resumo em português que não
ocupe mais de uma página ou 250
palavras. A sua estrutura deverá incluir os subtítulos: Objetivo, Métodos, Resultados e conclusões.
c) Abstract (inglês) da mesma ex-

Cada manuscrito deve estar acompanhado por uma
carta na qual se indique a originalidade do trabalho enviado, com a assinatura de conformidade de todos os autores para que o trabalho seja publicado na revista e no
site. No caso de mais de 5 (cinco) autores para trabalhos
originais e 3 (três) autores para os demais tipos de trabalho, deve-se justificar por escrito a participação dos
autores e a tarefa que cada um realizou.
Os trabalhos que incluam sujeitos experimentais devem mencionar ter lido e aceitar os princípios estabelecidos nas declarações para o uso de indivíduos e animais
em projetos experimentais.
Os trabalhos com intervenção em pacientes ou com
informação epidemiológica de indivíduos devem estar
acompanhados por uma carta de aprovação do Comitê
de ética da instituição onde tenha sido realizado o trabalho.

tensão do resumo e estruturado também segundo esses itens: Purpose,
Methods, Results e Conclusions. Não
serão aceitas traduções automáticas
com processadores de texto.
d) O corpo do trabalho deve estar
dividido em: Introdução, Material e
métodos*, Resultados e Discussão.
e) As referências bibliográficas devem concordar com o formato das
publicações médicas. Numeradas em
forma consecutiva segundo a ordem
de menção no texto.
Exemplos:
• Artigos em revistas:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan
AL. Solidorgan transplantation in
HIV-infected patients. N Engl J Med
2002; 347:284-7.
• Livro:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby,
2002.
• Texto eletrônico em CD:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson`s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
• Sites:
Cancer-Pain.org [site na internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c200001 [atualizado 2002 maio 16; citado
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2002 julho 9]. Disponível em: http://
www.cancer-pain.org/ (consultado o
dia 20 de janeiro de 2010)
f) Tabela/s escrita/s em Word com
espaços entre colunas feitos com o
tabulador. Cada tabela deve ter um
título breve. Não copiar tabelas de
Excel ou Power Point. Cada tabela
deve ser numerada em forma consecutiva segundo tenha sido mencionada no texto. Incluir as tabelas no
final do manuscrito e não entre os
parágrafos do texto.
g) Legendas das ilustrações (figuras e gráficos). Numerada em forma
consecutiva segundo tenham sido
mencionadas no texto.

Ilustrações

Figuras. Devem ser em branco e
preto (escala de cinzas de alto contraste). A resolução de captura inicial
das imagens não deve ser menor de
300 dpi e o tamanho mínimo é de 10
cm de largo. Serão enviados em formato TIFF ou JPG sem comprimir.
No caso de terem sido retocadas no
Photoshop deve aclarar-se qual foi a
modificação feita na carta que acompanha o envio do manuscrito. As
figuras em cores têm um custo adicional a cargo dos autores. As figuras
combinadas devem ser realizadas no
Photoshop. As letras ou textos dentro
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das figuras tem que ter um tamanho tal que ao reduzir a imagem a 10
cm de largo, as letras não podem ser
menores que 3 mm de largo. Utilizar
letras de traços cheios. Não utilizar
figuras extraídas de apresentações de
PowerPoint. Nenhuma figura deve
conter informação do paciente e ele
não pode ser reconhecido através da
imagem exceto que tenha dado seu
consentimento por escrito.
Importante: Todas as imagens
devem ser originais e não podem
ser obtidas de nenhum meio digital
que não seja do próprio autor. Caso
as imagens sejam cedidas por outro
autor, isso deve estar mencionado
entre parêntesis na legenda da figura.
Gráficos. Os gráficos devem ser
realizados em programas destinados a esse fim e guardados em formato TIFF ou JPG com resolução
inicial de 1200 dpi. Não se devem
enviar gráficos realizados em Excel ou Power Point. Os gráficos
serão impressos em branco e preto e aconselha-se o uso de tramas
claramente definidas para distintas
superfícies.

Instruções particulares
para os distintos formatos

Trabalhos originais. Podem ser de
investigação clinica, clínica aplicada,
técnicas cirúrgicas, procedimentos
diagnósticos e de investigação oftalmológica experimental básica. Serão
seguidos os alinhamentos previamente mencionados em termos gerais.
Comunicações breves. Serão
descobertas diagnósticas, observações epidemiológicas, resultados
terapêuticos ou efeitos adversos, manobras cirúrgicas e outros eventos

que pela sua importância no manejo
diário da prática oftalmológica requerem de uma comunicação rápida
para os médicos oftalmologistas.
Séries e casos. Serão estruturadas em: Introdução, estudo de caso,
Comentários. O resumo consistirá
em uma breve descrição não estruturada que inclua o porquê da apresentação, a informação mais destacada do observado e uma conclusão.
O texto terá uma extensão máxima
de 1000 palavras incluindo até 5 ou
7 referências bibliográficas e até 4
fotografias representativas.
Cartas de leitores. Serão dirigidas ao editor e seu texto não poderá
exceder 500 palavras. Podem tratar
sobre os ditos e publicações na mesma revista ou comentários sobre outras publicações ou comunicações
em eventos científicos médicos.
Revisões sistemáticas. Devem
atualizar um tema de interesse renovado e devem realizar-se baseadas em uma precisa revisão, leitura
e análise da bibliografia. Devem
incluir um índice dos subtemas
desenvolvidos, as bases de dados bibliográficas utilizadas (tradicionais
e não tradicionais) e uma descrição
de como foi realizada a busca e dos
critérios de seleção das publicações.
Casos em forma de ateneus. Os
manuscritos devem incluir 1) página inicial (igual que nos outros
trabalhos), 2) apresentação do caso
com a informação necessária para
realizar um diagnóstico provável, 3)
Discussão incluindo diagnósticos
diferenciais e procedimentos que
possam colaborar na realização do
diagnóstico, 4) resultados dos procedimentos diagnósticos, 5) diagnóstico, 6) seguimento, 7) comen-

tários y 8) bibliografia. Em vez do
resumo final do manuscrito será
realizada uma síntese sumária do
caso apresentado.
Imagens em oftalmologia. Serão
recebidas uma ou duas figuras que
ilustrem em forma excepcionalmente clara uma doença, evolução
ou resolução cirúrgica. As imagens
seguirão as normas requeridas para
ilustrações. O texto- excluindo o título, autores e bibliografia- não deverá exceder 250 palavras. Poderão
ser incluídas até 3 referências bibliográficas.

Informação suplementária

International Committee of
Medical Journal Editors. Uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical
publication. Disponível em http://
www.icmje.org. [atualizado em abril
de 2010, consultado o dia: 19 de novembro de 2010].
Nota: O objetivo do Comitê
editorial é alcançar um nível de excelência nos trabalhos aceitos para
sua publicação com o fim de acessar
a bases de dados de informação médica internacional. Tanto o Comitê
editorial quanto as autoridades do
Conselho Argentino de Oftalmologia são conscientes das dificuldades que tem um oftalmologista de
atenção primária para a realização
de trabalhos, é por isso que através
da secretaria da revista vai apoiar-se
com os meios técnicos adequados a
aqueles autores que o solicitem.
Para mais informações, comunique-se no seguinte telefone: (011)
4374-5400 ou envie um e-mail a: revistacientifica@oftalmologos.org.ar

Os trabalhos de povoação e estudos comparativos devem seguir os alinhamentos dos ensaios clínicos (ver Consort
E-Checklist and E-Flowchart. Acesso: http://www.consort-statement.org/ [última consulta: 19 de outubro de 2010]).
Aqueles manuscritos que incluam análises estatísticas devem mencionar os procedimentos utilizados e, na carta de
apresentação, especificar quem realizou a análise estatística. As abreviaturas devem ser de uso frequente e utilizando as
siglas geralmente mencionadas em publicações da especialidade. Desaconselha-se a criação de novas abreviaturas de
uso comum. A primeira vez que aparece a abreviatura deve estar precedida pela(s) palavra(s) original (is). As unidades
de medida devem adequar-se ao sistema internacional de unidades métricas (SI). Para as aclarações deve-se utilizar a
seguinte ordem de signos; *, †, ‡, §, ║, ¶, **, ††, ‡‡, §§
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