Guia para Autores

INSTRUÇÕES GERAIS
Todos os manuscritos devem ser originais e não publicados anteriormente. Cabe
salientar que submissão simultânea implicará em sua recusa nesse periódico. As
publicações em inglês e espanhol devem ser revisadas por um profissional de edição de
língua estrangeira e não garantem o aceite do artigo. O custo da revisão do texto em
inglês ou espanhol é de responsabilidade dos autores que são encorajados a
buscar profissionais ou empresas qualificados.
A RBF reserva os direitos de submeter todos os manuscritos para revisores ad hoc, cujos
nomes serão confidenciais e com autoridade para decidir a aceitação ou declínio da
submissão. Nos casos de conflito de avaliações entre os pares, não se compromete a
seguir com uma terceira avaliação, a decisão contará com avaliação dos pareceres pelo
Conselho Editorial.

FORMA E APRESENTAÇÃO DOS MANUSCRITOS
A RBF aceita artigos para as seguintes seções:
Artigos originais ou de revisão (até 7.000 palavras, incluindo notas e referências,
e exclui o Resumo/Abstract. Máximo de 5 figuras, quadro/gráfico ou
tabela): textos inéditos provenientes de pesquisa ou análise/revisão bibliográfica. A
publicação é decidida pelo Conselho Editorial, com base em pareceres - respeitando-se o
anonimato tanto do autor quanto do parecerista (double-blind peer review) - e conforme
disponibilidade de espaço.

Artigos originais por convite (até 8.000 palavras, incluindo notas e referências,
e exclui o Resumo/abstract. Máximo de 5 figuras, quadro/gráfico ou tabela):
textos inéditos de temas previamente solicitados pelo editor (a) Chefe ou Conselho
Editorial a autores/pesquisadores de reconhecida experiência no campo das Ciências
Farmacêuticas, que poderão resultar em artigos resultado de pesquisa ou de revisão. Os
1
Guia para Autores – Revista Brasileira de Farmácia – Fevereiro 2019

artigos originais serão publicados com base em pareceres (double-blind peer review).
Apenas artigos que, devido a seu caráter autoral, não podem ser submetidos
anonimamente a um parecerista, serão analisados, com ciência do autor, com base em
pareceres em que só o parecerista é anônimo (single-blind peer review).
Resumo de Tese de Doutorado ou Dissertações de Mestrado (até 1500
palavras, incluindo notas e referências. Máximo de 3 figuras, tabela ou
quadro/gráfico): Trata-se de um Resumo ampliado de estudos acadêmicos que
tenham relevância no campo das ciências farmacêuticas. Serão aceitos os Resumos de
pesquisas que tenham sido defendidas até dois anos antes da publicação da RBF. O
número de Resumos não poderá ultrapassar 15% do total de artigos apresentados por
edição, e deverá contemplar as seções Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão
e Conclusão de forma resumida.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Deverá ser adotado o Sistema Internacional (SI) de medidas.
As equações necessárias a compreensão do texto deverá ser editadas
utilizando software compatível com o editor de texto. As variáveis deverão ser
identificadas após a equação.
Recomenda-se que os autores realizem a análise de regressão ou outro teste estatístico
aplicável para fatores quantitativos, mas que a utilização de programas específicos para
o tratamento dos dados estatísticos deve constar da seção de Metodologia.
ATENÇÃO:
QUADROS/ TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS devem ter largura de no máximo 18,25
cm, com alta resolução e enviados em arquivo separado. Nesse caso, sua posição deve
ser identificada no texto. CASO CONTRÁRIO, O MANUSCRITO SERÁ DEVOLVIDO AOS
AUTORES, que acarretará em nova submissão.

A RBF recomenda a utilização de Referências Bibliográficas atualizadas, salvo aquelas
consagradas em trabalhos de autores seminais de cada área específica, ou ainda em
textos que necessitem de informações históricas relevantes na compreensão da
argumentação apresentada. Consideraremos atualizadas aquelas com data de publicação
em periódicos indexados a pelo menos 5 anos da data de envio do manuscrito.
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TODAS as correções sugeridas durante o processo de submissão deverão ser destacadas
em VERMELHO
e
devolvidas
à
Comissão
Editorial
através
do email: revistabrasileiradefarmacia@yahoo.com.br

FORMATAÇÃO DO TEXTO
Os manuscritos deverão utilizar aplicativos compatíveis com o Microsoft Word. Devem
ser escritos em página formato A4 com margens de 2 cm, espaçamento duplo, fonte
Times New Roman, tamanho 12, justificado. As linhas e páginas devem ser numeradas
do título até a página final.
Devem ser adotadas no texto apenas abreviações padronizadas. Por exemplo: Kg
(quilograma)
A primeira citação da abreviatura entre parênteses deve ser precedida da expressão
correspondente por extenso. Por exemplo: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
O estilo de itálico deverá ser adotado apenas para destacar partes importantes do
texto, como por exemplo, citações ipsis literis de autores consultados, partes de
depoimentos, entrevistas transcritas, nomes científicos de organismos vivos e termos
estrangeiros.
As ilustrações, figuras, esquemas, tabelas e gráficos deverão ser identificadas no texto,
conforme apresentação desejada pelo autor, e apresentadas em arquivo separado.
Os manuscritos deverão seguir a seguinte estrutura:
Autores: deverão ser inseridos os nomes completos dos autores, sem abreviaturas,
adicionados a um espaço abaixo do título, centralizados e separados por vírgula. O
símbolo "&" deve ser adicionado antes do último autor. (Ex.: Paulo da Paz, João de Deus
& Pedro Bondoso).
Título: deverá ser informativo e conciso, não poderá ultrapassar 30 palavras, digitado
em negrito em letras minúsculas, com exceção da primeira letra, dos nomes próprios
e/ou científicos. FonteTimes New Roman (tamanho 14).
Afiliação do autor: cada nome de autor deverá receber um número
arábico sobrescrito indicando a instituição na qual ele é afiliado. A lista de instituições
deverá aparecer imediatamente abaixo da lista de autores. O nome do autor
correspondente deverá ser identificado com um asterisco sobrescrito. O e-mail
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institucional, endereço completo, CEP e telefone do autor correspondente deverão ser
escritos no final da primeira página.
Resumo (Abstract): deverá ser escrito na segunda página do manuscrito, não
excedendo a 200 palavras, contendo informações sucintas que descrevam o objetivo da
pesquisa, metodologia, discussão/resultados e a conclusão. Os manuscritos
escritos em português ou em espanhol devem ter Resumo traduzido para o inglês
(Abstract). O Abstract deve ser digitado na terceira página do manuscrito e revisado
por um profissional de edição de língua inglesa. Os manuscritos em inglês deverão
apresentar Resumo em português.
Palavras-chave (Keywords): são fundamentais para a classificação e indexação da
temática abordada no manuscrito em bancos de dados nacionais e internacionais. Serão
aceitas entre 3 e 5 palavras-chave. Após a seleção, sua existência em português e inglês
deve ser confirmada pelo(s) autor (es) do manuscrito no endereço
eletrônico http://decs.bvs.br (Descritores em Ciências da Saúde - Bireme). As palavraschave (Keywords) deverão ser separadas por vírgula e a primeira letra de cada
palavra-chave deverá estar em maiúscula.
Introdução: situa o leitor quanto ao tema que será abordado e apresenta o problema
de estudo, destaca sua importância e lacunas de conhecimento (justificativa da
investigação), e inclui ainda os objetivos (geral e específico) a que se destina discutir.
Metodologia ou Percurso Metodológico: nessa seção o autor(es) deve(m)
apresentar o percurso metodológico utilizado que apresente o tipo de estudo (se
qualitativo ou quantitativo), de base empírica, experimental ou de revisão, de forma que
identifique a natureza/tipo do estudo. São fundamentais os dados sobre o local onde foi
realizada a pesquisa, população/sujeitos do estudo e seus critérios de seleção (inclusão
e exclusão) e cálculo amostral. Nos casos de pesquisa experimental cabe a identificação
do material, métodos, equipamentos, procedimentos técnicos e métodos adotados para
a coleta de dados. Na apresentação do tratamento estatístico/categorização dos dados é
necessário informar a técnica ou programa utilizado no tratamento e análise. Nos casos
de investigação com humanos ou animais é imprescindível informar a data e o número
do protocolo da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Quanto ao estudo de espécies vegetais, deve-se indicar o seu local de coleta (dados de
GPS), o país de origem, o responsável pela identificação da espécie e o depósito da
exsicata.
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Resultados e Discussão: devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e em
sequência lógica, utilizando ilustrações (figuras, quadros e tabelas) quando necessário.
Deve-se comparar com informações da literatura sobre o tema, ressaltando-se aspectos
novos e/ou fundamentais, as limitações do estudo e a indicação de novas pesquisas.
Nessa seção cabe a análise e discussão crítica da pesquisa.
Conclusões: apresentar considerações significativas fundamentadas nos resultados
encontrados e vinculadas aos objetivos do estudo.
Agradecimentos: opcional, deverá aparecer antes das referências.
Figuras, Quadro/Tabelas ou Gráficos: Todas as ilustrações devem apresentar um
título breve na parte superior, numerada consecutivamente em algarismos arábicos,
conforme a ordem em que forem citadas no manuscrito, legenda em fonte Times New
Roman, tamanho 12, justificado, com largura máxima de 18,25cm.
As Tabelas devem apresentar dados numéricos como informação central, e não utilizar
traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no
rodapé da tabela, com seus respectivos símbolos. Se houver ilustração extraída de
outra fonte, publicada ou não, a fonte original deve ser mencionada abaixo da
tabela. Não é permitida a utilização de figura, gráfico, quadro/tabela publicada em outro
periódico sem autorização prévia dos autores e/ou da revista.
Ilustrações com baixa resolução poderão ser excluída durante o processo de
diagramação da RBF, ou ainda comprometer o aceite do manuscrito.
As fotos deverão garantir o anonimato de qualquer indivíduo que nela constar. Caso os
autores queiram apresentar fotos com identificação pessoal, deverão apresentar termo
de autorização de uso de imagem para a publicação das mesmas.
Referências:
As citações bibliográficas deverão ser adotadas de acordo com as exigências da RBF.
Citação no texto, usar o sobrenome e ano: Lopes (2005) ou (Lopes, 2005); para dois
autores (Souza & Scapim, 2005); três autores (Lima, Pereira & Silva, 2008), para mais
do que quatro autores, utilizar o primeiro autor seguido por et al. (Wayner et al., 2007),
porém na lista de referências deverão aparecer ordenadas alfabeticamente
pelo sobrenome do primeiro autor. A citação de mais de uma referência por parágrafo
requer a ordenação em ordem decrescente cronológica, com cada grupo de autores
separados por "ponto e vírgula". Por exemplo: (Gomes & Souza, 2012; Mendez, 2010;
Lima, Pereira & Silva, 2008).
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A veracidade das referências é de responsabilidade dos autores. Os exemplos de
referências citados abaixo foram adaptados, em sua maioria, do documento original da
ABNT (NBR 6023, agosto de 2002).
a) Artigos de periódicos:
As abreviaturas dos títulos dos periódicos deverão ser grafadas em itálico, definidas
através de consulta ao Chemical Abstracts Service Source Index
(http://www.cas.org/sent.html); Base de dados PubMed; Portal de Revistas
Científicas em Ciências da Saúde (http://portal.revistas.bvs.br/); US National
Library of Medicine (http://www.pubmed.gov), consultando em Journals Database; e
para títulos nacionais ABNT NBR 6032, agosto de 1989 (Abreviatura de títulos de
periódicos e publicações seriadas). Caso a abreviatura autorizada de um determinado
periódico não puder ser localizada, deve-se citar o título completo.
Autor (es)*. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Número do volume (indicação
do fascículo entre parênteses): página inicial – página final do artigo, ano de publicação.
Galato D & Angeloni L. A farmácia como estabelecimento de saúde sob o ponto de vista
do usuário de medicamentos. Rev. Bras. Farm. 90(1): 14 – 18, 2009.
Fonseca VM, Longobuco P, Guimarães EF, Moreira DL, Kaplan MAC. Um teste do formato
de nome. Rev. Bras. Farm. 90(1): 14–18, 2009.
b) Livros:
Com 1 autor
Autor. Título. Edição (a partir da 2ª). Cidade: Editora, ano de publicação. volume,
capítulo, número total de páginas.
Casciato DA. Manual de oncologia clínica. 2. ed. São Paulo: Tecmed, 2008. v. 3, cap. 1,
1136 p.
Com 2 autores
Lakatos EM & Marconi MA. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 231 p.

Com 3 ou mais autores
Sampieri, RH, Collado CF & Lucio PB.
McGraw-Hill, 2006. 583p.

Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo:

Sem autor, entrada pelo título
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Farmacopeia brasileira. 5. ed. Brasília: Anvisa: Fundação Oswaldo Cruz, 2010. 2v.: il. 1
CD-ROM
Com autoria corporativa
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. I
Fórum Nacional de Educação Farmacêutica: o farmacêutico de que o Brasil necessita
(Relatório Final). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. 68p.
Conselho Federal de Farmácia. Código de ética da profissão farmacêutica: Lei 3.820, de
11.11.1960: cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. Âmbito
profissional do farmacêutico: Decreto 85.878, de 07.04.1981. Brasília: O Conselho,
1985. 32p.

Capítulos de livros (o autor do capítulo citado é também autor da obra):
Autor (es) da obra ou do capítulo. Título do capítulo. In:_______. Título da obra. Cidade:
Editora, Ano de publicação. Capítulo. Paginação da parte referenciada.
Rang HP, Dale MM & Ritter JM. Quimioterapia do câncer. In:__________.
Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. cap. 50, p. 789-809.
Capítulos de livros (o autor do capítulo citado não é o autor da obra):
Autor (es) do capítulo. Título da parte referenciada. In: Autor (es) da obra (ou editor).
Título da obra. Cidade: Editora, Ano de publicação. Capítulo. Paginação da parte
referenciada.
Schenkel EP, Gosmann G & Petrovick PR. Produtos de origem vegetal e o
desenvolvimento de medicamentos. In: Simões CMO. (Org.). Farmacognosia: da planta
ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis: Editora da UFSC,
2003. cap. 15, p. 371-400.
c) Teses, Dissertações e demais trabalhos acadêmicos:
Autor. Título (inclui subtítulo se houver). Ano. Cidade. Total de páginas. Tipo (Grau e
especialidade), Instituição onde foi defendida. Local.
Sampaio IR. Etnofarmacologia e toxicologia de espécies das famílias Araceae e
Euphorbiaceae. 2008. Rio de Janeiro. 45 p. Monografia (Especialização em Farmacologia),
Associação Brasileira de Farmacêuticos. Rio de Janeiro.
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d) Eventos científicos (Congressos, Seminários, Simpósios e outros):
Autor (es). Título do trabalho. Nome do evento, nº do evento. Cidade, País, Ano. p.
Marchioretto CT, Junqueira MER & Almeida ACP. Eficácia anestésica da neocaína
(cloridrato de bupivacaína associada a epinefrina) na duração e intensidade da anestesia
local em dorso de cobaio. Reunião Anual da SBPC, 54., Goiânia, Brasil, 2002. p. 126
e) Patentes:
Entidade responsável e/ou autor(es). Título. Número da patente, data(s) (do período de
registro). Se possível o número encontrado no do Chemical Abstracts.
Ichikawa M, Ogura M & Lijima T. Antiallergic flavone glycoside from Kalanchoe pinnatum.
JP 61,118,396, 1986. Chemical Abstracts 105: 178423q.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agopecuária (EMBRAPA). Unidade de Apoio, Pesquisa e
Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária (São Carlos, SP). Paulo Estevão
Cruvinel. Medidor digital multissensor de temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26
jun. 1989, 30 maio 1995.

f) Bulas de medicamentos:
Conforme modelo:
Resprin: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. Bastos. São José dos Campos:
Johnson & Johnson, 1997. Bula de remédio.
g) Leis, Resoluções e demais documentos:
Conforme o modelo:
Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de
Diretoria Colegiada (RDC) n. 44, de 17 de agosto de 2009.
Brasil. Lei no 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Seção 1, p.
29514.

h) Banco/Base de Dados:
Conforme o modelo:
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BIREME. Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde.
Lilacs - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Disponível em:
<http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LIL
ACS&lang=p>. Acesso em: 27 ago. 2009.

SUBMISSÃO
Todos os manuscritos deverão ser submetidos exclusivamente através do email: revistabrasileiradefarmacia@yahoo.com.br, em texto compatível com o
editor Word, acompanhado de todos os apêndices devidamente preenchidos e
assinados.
Os autores deverão informar a área de concentração (Apêndice 1), a categoria do
manuscrito (Artigo Original, Artigo de Revisão ou Resumo de Tese/ Dissertação);
apresentar carta de encaminhamento ao Editor(a) Chefe (Apêndice 2) e declaração de
originalidade e cessão de direitos autorais (Apêndice 3). É responsabilidade dos autores
reconhecer e informar ao Conselho Editorial da existência de conflitos de interesse, que
possam exercer qualquer influência em seu manuscrito. Desta forma, as relações
financeiras ou de qualquer outra ordem deverão ser comunicadas por cada um dos
autores em declarações individuais (Apêndice 4).
Confirmação de submissão: O autor receberá por e-mail um documento com o
número do protocolo confirmando o recebimento do artigo pela Revista Brasileira de
Farmácia - RBF, caso o artigo esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos
pelas normas da Revista. Em caso de adequações a equipe da RBF encaminhará um email com esta notificação, caso o autor não receba qualquer comunicação no período de
72 horas, o mesmo deverá entrar em contato com o Conselho Editorial da RBF através
do e-mail: revistabrasileiradefarmacia@yahoo.com.br).
A Revista Brasileira de Farmácia submeterá os manuscritos recebidos à análise de dois
consultores ad hoc, que emitirão seu pareceres através de formulário específico de
avaliação, os mesmos terão autoridade para decidir sobre a pertinência de sua aceitação
ou não, podendo inclusive, apresentar ao(s) autor (es) sugestões para que sejam feitas
as alterações necessárias e/ou para que os mesmos sejam adequados às normas
editoriais da Revista. Solicita-se aos autores que, na eventualidade de reapresentação do
texto, o façam evidenciando as alterações através da sinalização do texto em
cor vermelha como forma de identificação rápida e facilitação do processo de avaliação.
Caso necessário, poderá o autor dispor de argumentação teórica em carta anexa
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sumarizando as alterações realizadas ou não, que poderão ser aceitas ou não pelos
revisores.
Os nomes dos autores e dos avaliadores dos manuscritos permanecerão em sigilo.
O trabalho aceito para publicação só poderá seguir para diagramação caso TODOS os
autores tenham assinado o termo de publicação (Apêndice 3). Qualquer tipo de
solicitação ou informação quanto ao andamento ou publicação do artigo poderá ser
solicitado através do e-mail: revistabrasileiradefarmacia@yahoo.com.br baseado no
número do protocolo recebido pelo autor correspondente.
O Conselho Editorial da RBF se reserva o direito de solicitar informações adicionais sobre
os procedimentos éticos executados na pesquisa e tem plena autoridade de decisão sobre
a publicação de manuscritos, quando os mesmos apresentem os requisitos adotados para
a avaliação de seu mérito científico, considerando-se sua originalidade, ineditismo,
qualidade e clareza. Todas as ideias e conclusões apresentadas nos trabalhos publicados
são de total responsabilidade do(s) autor(es) e não reflete, necessariamente, a opinião
do Editor Chefe ou dos membros do Conselho Editorial da RBF.
A RBF não cobra taxas ou qualquer valor para publicação de artigos.

ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores deverão verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem
de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. Somente receberão número de
protocolo os artigos que estiverem em conformidade com as Normas para Publicação na
RBF:O manuscrito se encontra de acordo com o escopo da Revista Brasileira de Farmácia.
A contribuição é original, inédita e não está sendo avaliada por outra revista.
Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word ou equivalente.
O e-mail para envio do manuscrito está disponível.
O texto está em espaçamento duplo; fonte tamanho 12, estilo Times New Roman; com
figuras e tabelas não inseridas no texto, mas em arquivo separado.
O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos em Critérios para
preparação dos manuscritos. (Atenção às citações no texto e referências
bibliográficas).
Todos os apêndices estão preenchidos e devidamente assinados. (Atenção especial ao
preenchimento dos apêndices).
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Ao submeter um manuscrito, os autores aceitam que o copyright de seu artigo seja
transferido para a Revista Brasileira de Farmácia, se e quando o artigo for aceito para
publicação. Artigos e ilustrações aceitos tornam-se propriedade da Revista Brasileira
de Farmácia.
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