REGRAS PARA PUBLICAÇÃO

A revista aceitará material original para publicação no
campo relacionado à ultrassonografia. A revista publicará:
1. Artigos originais completos sejam prospectivos,
experimentais ou retrospectivos.
2. Relatos de casos de grande interesse desde que bem
documentados clínica e laboratorialmente.
3. Números especiais com anais, coletâneas de trabalhos
apresentados nos congressos brasileiros patrocinados pela
SBUS e suplementos com trabalhos versando sobre tema de
grande interesse.
4. Artigos de revisão, inclusive meta-análises e comentários
editoriais, a convite, quando solicitados a membros do
conselho editorial.
PROCESSAMENTO
Todo material enviado será analisado pelo Corpo Editorial
da revista composto pelo: editores da revista e do jornal,
conselho editorial, editor associados, colaboradores e
adjuntos, sendo vetado a identificação aos revisores dos
autores ou do serviço onde os trabalhos foram
desenvolvidos, assim como os revisores não serão
identificados pelos autores, exceto quando solicitados por
aqueles. Ao recebimento os artigos serão datados e
codificados sendo seus autores comunicados do
recebimento. Os artigos que não preencherem as normas
editoriais serão rejeitados neste estágio. Aqueles que
estiverem de acordo serão enviados a dois revisores
indicados pelo Editor. Os autores serão informados sobre a
aceitação e das modificações eventualmente sugeridas pelo
Corpo Editorial. Quando modificações forem solicitadas os

autores deverão retornar o trabalho corrigido dentro de 15
dias, devendo justificar se alguma sugestão não for aceita.
DIREITOS AUTORAIS (COPYRIGHT)
É uma condição de publicação em que os autores transferem
os direitos autorais de seus artigos a Sociedade Brasileira de
Ultrassonografia (SBUS). A transferência dos direitos
autorais à revista não afeta os direitos de patente ou acordos
relacionado aos autores. As figuras, fotos ou tabelas de
outras publicações podem ser reproduzidas, desde que
autorizadas pelo proprietário. O material publicado passa a
ser propriedade da SBUS, podendo ser reproduzido com sua
anuência.
ASPECTOS ÉTICOS
O Corpo Editorial segue os princípios da Declaração de
Helsinki e recomendamos que os autores dos artigos
enviados obedeçam a comissão ética e preencham os
requerimentos reguladores e legais para experiências em
seres humanos com drogas, incluindo consentimento
informado, de acordo com os procedimentos necessários em
sua instituição ou país. Toda informação do paciente deve
ser anônima, em particular, checar se o número de
identificação e o nome da paciente foram retirados das fotos
de ultrassom. Para maiores detalhes acessar o site da
comissão de ética e pesquisa
(http://www.datasus.gov.br/conselho/comissões/ética/con
ep.htm).
AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
O conteúdo intelectual dos trabalhos é de total
responsabilidade de seus autores. O Corpo Editorial não
assumirá qualquer responsabilidade sobre as opiniões ou
afirmações dos autores. Todo esforço será feito pelo Corpo
Editorial para evitar dados incorretos ou imprecisos. O
número de autores deve ser limitado em seis.

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
Os autores enviarão cópias juntamente com jogos de figuras,
fotos ou tabelas e manter uma cópia para referência. O texto
deve identificar um autor como correspondente para onde
serão enviadas as notificações da revista. Deverá conter
nome completo, instituição, unidade, departamento, cidade,
estado, País, link para CV Lattes, número ORCID de todos os
autores e endereço completo, telefone e e-mail do
responsável pelo trabalho. Os trabalhos devem ser enviados
para o e-mail sbus@sbus.org.br ou
hevertonpettersen@gmail.com
APRESENTAÇÃO
Os artigos devem ser digitados em espaço duplo e devem
conter os seguintes tópicos: Título (português e inglês),
resumo (português e inglês), introdução, métodos,
resultados, discussão, agradecimentos e referências. Cada
tópico deve ser iniciado em uma nova página. Os relatos de
casos devem ser estruturados em: introdução, relato de
caso, discussão e referências. A primeira página deve incluir:
título, primeiro e último nome dos autores e sua filiação,
títulos (não mais que 20 letras), palavras chaves (5-8) e o
endereço de e-mail. A segunda página deve conter o título do
manuscrito no cabeçalho e cuidado deve ser tomado no
restante do texto para que o serviço ou os autores não possa
ser identificado (suprimi-los).
RESUMO
O resumo dos artigos originais deve ser dividido em seções
contendo informações que permita ao leitor ter uma ideia
geral do artigo, sendo divididos nos seguintes tópicos:
objetivos, métodos, resultados e conclusões. Não deve
exceder 250 palavras. O resumo dos relatos de casos deve
ser em um único parágrafo. Uma versão em inglês do
resumo e das palavras chaves deve ser fornecido.

ESTILO
As abreviaturas devem ser em letras maiúsculas e não
utilizar ponto após as letras, ex: US e não U.S.. As análises
estatísticas devem ser pormenorizadas no tópico referente
aos métodos. O uso de rodapé não será permitido, exceto em
tabelas. O Corpo Editorial reserva o direito de alterar os
manuscritos sempre que necessário para adaptá-los ao
estilo bibliográfico da revista.
LITERATURA CITADA
As referências devem ser numeradas consecutivamente à
medida que aparecem no texto e depois nas figuras e tabelas
se necessárias, citadas em numeral sobrescrito, ex:
“Trabalho recente sobre o efeito do ultrassom 22 mostra
que....”. Todas as referências devem ser citadas no fim do
artigo seguindo as informações abaixo:
1. et al. não é usado. Todos os autores do artigo devem ser
citados.
2. As abreviações dos jornais médicos devem seguir o
formato do Index Meddicus.
3. Trabalhos não publicados, artigos em preparação ou
comunicações pessoais não devem ser usadas como
referências Quando absolutamente necessárias, somente
citá-las no texto.
4. Não usar artigos de acesso difícil ou restrito aos leitores,
selecionando os mais relevantes ou recentes. Nos artigos
originais o número de referência deve ser limitado em 25 e
os relatos de casos e cartas em 10.
5. A exatidão dos dados da referência é de responsabilidade
dos autores.
As referências devem seguir o estilo Vancouver como nos
exemplos abaixo: Artigos de jornais: Cook CM, Ellwood DA. A
longitudinal study of the cervix in pregnancy using
transvaginal ultrasound. Br J Obstet Gynaecol 1966; 103:168.

In press: Wyon DP. Thermal comfort during surgical
operations. J Hyg Camb 20-;in press (colocar o ano atual).
Artigo em livro editado: Speroff L, Glass RH, Kase NG. In
Mitchell C, ed. Clinical Gynecologic Endocrinology and
Infertility. Baltimore, USA: Willliams & Wilkins, 1994:1-967.
AGRADECIMENTOS
Dirigidos às contribuições científicas ou materiais de outros
que não justificam coautoria.
ILUSTRAÇÕES
Todas as ilustrações devem ser identificadas com o nome do
autor principal e número da figura. Todas as ilustrações
devem ser citadas no texto e numeradas de acordo com
aparecimento, ex: figura 3.

