
INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS 
 

A missão da Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia é a publicação de trabalhos 

científicos de pesquisadores nacionais e internacionais, relacionados à Cancerologia, sendo os mesmos de 

inteira responsabilidade dos autores. 

 

É proibida a reprodução, mesmo que parcial, sem a devida autorização do editor, assim como a 

utilização para fins comerciais de matéria publicada. Todos os manuscritos deverão ser submetidos à 

apreciação para possível publicação, com exclusividade nesta revista. 

 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

Os manuscritos deverão ser submetidos à aprovação dos pareceristas que fazem parte do conselho 

diretivo da revista. Os trabalhos deverão ser enviados para editorial13@manole.com.br, com cópia 

editorial8@manole.com.br, ou para Editora Manole – Av. Ceci, 672, Tamboré, Barueri – SP – CEP 

06460-120, aos cuidados de Juliana Penna. Para mais informações, ligar para (11) 4196-6000 – ramal 

6005. 

 

PERIODICIDADE 

Trimestral 

 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 

Além dos artigos originais, os quais têm prioridade, a Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia 

publica revisões, atualizações, comunicações breves e relatos de casos. 

 

Originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original inédita, que possam ser 

replicados e/ou generalizados. Devem atender aos princípios de objetividade e clareza da questão 

norteada, digitados em Times New Roman 12, com espaço duplo, margem de 2,5 cm de cada um dos 

lados, perfazendo um total de, no máximo, 15 páginas (incluindo as ilustrações). As tabelas devem incluir 

apenas os dados imprescindíveis, evitando-se que sejam muito longas, com dados dispersos e valores não 

representativos. Figuras serão aceitas, desde que não repitam dados contidos em tabelas. Embora se 

respeite a criatividade e estilo dos autores, a estrutura do texto deve ser convencional, contendo 

introdução, casuísticas (ou material) e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências 

bibliográficas.  

 

São também considerados artigos originais as formulações discursivas de efeito teorizante e as pesquisas 

de metodologia qualitativa de modo geral. 

 

Revisões: avaliação crítica sistematizada da literatura ou reflexão sobre determinado assunto, devendo 

conter conclusões. Os procedimentos adotados e a delimitação do tema devem estar incluídos. 

 

Atualizações: trabalhos descritivos e interpretativos, com fundamentação sobre a situação global em que 

se encontra determinado assunto investigativo ou potencialmente investigativo. 

 

Comunicações breves e relatos de casos: estudos avaliativos, originais ou notas prévias de pesquisa 

contendo dados inéditos e relevantes do fenômeno estudado. A apresentação deve acompanhar as mesmas 

normas exigidas para os artigos originais. 

 

APROVAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

Todos os trabalhos enviados serão previamente submetidos à apreciação de dois ou mais membros do 

Conselho Editorial ou consultores ad hoc. Se aceitos, poderão estar sujeitos a pequenas correções. Outras 

modificações quanto à forma ou ao conteúdo só ocorrerão após prévia consulta aos autores. Quando 

recusados, os artigos serão devolvidos com a devida justificativa do editor. Os comentários dos 

consultores, nesses casos, poderão ser enviados pelo editor ou solicitados pelo autor. 



Obs.: para aprovação final do texto, o autor e eventuais coautores deverão assinar um Termo de 

Cessão dos Direitos Autorais à Sociedade Brasileira de Cancerologia, cujo teor será enviado pelo editor. 

Cabe destacar que, se a pesquisa tiver sido conduzida fora do Brasil ou com a participação estrangeira, 

exige-se aprovação por Comitê ou equivalente no país de origem. 

  

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

A redação deve ser clara e concisa. Os manuscritos deverão ser encaminhados por e-mail e digitados em 

espaço duplo, tanto para título como resumos, textos, legendas de gráficos, figuras ou tabelas e 

referências. Nunca usar espaço simples. As páginas deverão ser numeradas no ângulo superior direito. As 

margens devem estar no mínimo a 2,5 cm de cada borda da página. A apresentação deve conter: 

 

1ª folha: Carta de Encaminhamento do Material 

Declaração simples estabelecendo exclusividade de publicação na Revista da Sociedade Brasileira de 

Cancerologia, caso o artigo venha a ser publicado.  

Obs.: a carta de encaminhamento do material deverá ser assinada por todos os autores, podendo ser em 

folhas separadas. 

 

2ª folha: Página de Rosto 

Título do artigo na língua original e em inglês; nome(s) completo(s) do(s) autor(es), com titulação, 

cargo(s) ocupado(s), nome do Departamento e Instituição ou Serviço ao qual o trabalho está vinculado, 

endereço eletrônico e para correspondência.  

Obs.: nomes de outros colaboradores podem ser citados no final, em agradecimentos. 

 

3ª folha: Resumo e palavras-chave 

O resumo deverá ser em português e inglês, não devendo exceder, em cada um, o limite de 200 palavras, 

contendo introdução e objetivo, métodos, resultados e conclusão. Abaixo do resumo, os autores devem 

fornecer de 3 a 10 unitermos/descritores, em português e em inglês (keywords), utilizando os termos da 

chamada MESH (Medical Subject Headings) do Index Medicus. Todos os artigos deverão apresentar, 

sequencialmente, os dois resumos (em português e em inglês) na primeira página, incluindo títulos e 

unitermos nos respectivos idiomas. 

 

4ª folha: Texto 

Indicar o texto com o título do trabalho. Os artigos científicos devem conter: introdução, casuística (ou 

material) e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas.  

Ao final do corpo do texto, podem vir alguns agradecimentos, que devem ser breves e objetivos, 

contendo somente as pessoas ou instituições que contribuíram significativamente para o estudo. 

 

5ª folha: Referências bibliográficas 

Devem ser enviadas segundo o formato Vancouver. 

Link: http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 

 

TABELAS, FIGURAS E FOTOS 

• As ilustrações devem limitar-se ao mínimo exigido pelo conteúdo do texto, não devendo ultrapassar o 

tamanho do manuscrito. Devendo ser apresentadas em folhas separadas e numeradas consecutivamente, 

seguindo a ordem de sua citação no texto, em números arábicos. 

• As figuras, tabelas e os gráficos devem ter o posicionamento e as referências numéricas indicadas no 

arquivo de texto (as tabelas e as figuras devem ser identificadas na ordem de seu aparecimento, em 

algarismos arábicos [1,2,3]) Todas devem conter legenda explicativa. 

• As figuras devem ser encaminhadas em TIFF ou JPEG, em 300 dpi (alta resolução) com 12 cm de 

largura, ou em original fotográfico, ou slides, para que sejam escaneados pela Editora. 

• Nas figuras, as letras, os números e os símbolos devem ser claros e de tamanho suficiente para que, ao 

serem reduzidos para publicação, mantenham-se legíveis. 

 

 



ABREVIATURAS 

Não são recomendáveis, exceto as reconhecidas pelo Sistema Internacional de Pesos e Medidas, ou 

aquelas consignadas e consagradas nas publicações médicas. Quando as abreviaturas forem em grande 

número, identificar seu significado na primeira ocorrência no texto. 

 

NOME DE FÁRMACOS 

Não é recomendável a utilização de nomes comerciais de drogas (marca registrada), mas se essa 

referência for necessária no decorrer do texto, o nome comercial do produto deverá vir após a citação do 

nome genérico, entre parênteses, seguido do símbolo que caracteriza marca®. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS 

Evitar o emprego de iniciais, nome ou número de registro hospitalar de pacientes citados em artigos. Os 

pacientes não poderão ser identificados em fotografias, exceto com consentimento expresso, por escrito, 

que deve acompanhar o trabalho original. Os estudos realizados em seres humanos devem estar de acordo 

com os padrões éticos e com o devido consentimento dos mesmos. Os dados publicados em outras 

revistas ou livros (tabelas e ilustrações) devem conter as respectivas referências. A revista reserva-se o 

direito de não publicar trabalhos que não obedeçam a essas e outras normas legais e éticas, estabelecidas 

por diretrizes internacionais para pesquisa em seres humanos, incluindo a aprovação pela comissão ética 

do hospital onde o trabalho foi realizado e o consentimento do paciente, dado livremente, depois de 

informado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os artigos serão publicados após autorização de impressão da prova gráfica dada por, pelo menos, um dos 

autores do artigo.  


