
JORNAL BRASILEIRO DE TRANSPLANTES (JBT) 
 

Normas de Publicação 
 
 

O JBT - Jornal Brasileiro de Transplantes, ISSN 1678-3387, órgão oficial da ABTO - Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos, destina-se à publicação de artigos da área de transplante e especialidades afins, 
escritos em português, inglês ou espanhol. 
  
Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem às “Instruções aos Autores” e estiverem de acordo 
com a política Editorial da Revista, após aprovação pelo Conselho Editorial, serão encaminhados para 
análise e avaliação de dois revisores, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento. Os 
comentários serão devolvidos aos autores para as modificações no texto ou justificativas de sua 
conservação. Somente após aprovação final dos editores e revisores, os trabalhos serão encaminhados 
para publicação. Serão aceitos Artigos Originais, Artigos de Revisão, Apresentação de Casos Clínicos, Cartas 
ao Editor, Ciências Básicas Aplicadas aos Transplantes, Opinião Técnica, Prós e Contras, Imagem em 
Transplante, Literatura Médica e Transplantes, Ponto do Vista e Especial. 
  
Artigos Originais: são trabalhos destinados à divulgação de resultados da pesquisa científica. Devem ser 
originais e inéditos. Sua estrutura deverá conter os seguintes itens: Resumo (português e inglês), 
Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. Devem ter, no máximo, 45 
referências. 
  
Artigos de Revisão: constituem da avaliação crítica e sistemática da literatura sobre um assunto específico, 
podendo ser: Revisão Acadêmica, Revisão de Casos, Revisões Sistemáticas, etc. O texto deve esclarecer os 
procedimentos adotados na revisão, a delimitação e os limites do tema, apresentar conclusões e ou 
recomendações e ter, no máximo, 60 referências. 
  
Apresentação de Casos Clínicos: relata casos de uma determinada doença, descrevendo seus aspectos, 
história, condutas, etc... incluindo breve revisão da literatura, com 20 referências, no máximo. 
  
Cartas ao Editor: tem por objetivo discutir trabalhos publicados na revista ou relatar pesquisas originais em 
andamento. Devem ter, no máximo, três laudas e cinco referências. 
  
Ciências Básicas Aplicadas aos Transplantes: artigos de revisão sobre temas de ciência básica, cujo 
conhecimento tem repercussão clínica relevante para Transplantes. Devem ter, no máximo, dez laudas e 15 
referências e serão feitas apenas a convite do JBT. 
  
Opinião Técnica: destina-se a publicar uma resposta a uma pergunta de cunho prático através de opinião 
de um especialista (Quem? Quando? Como? Onde? Por quê?). Devem ter, no máximo, seis laudas e 
apresentarem até quinze referências. 
  
Prós e Contras: frente a uma questão, dois autores serão escolhidos pela editoria do JBT, para discutirem 
os aspectos positivos e os negativos de um assunto controvertido. São dois autores, um escrevendo a favor 
e o outro contra uma determinada proposição. Cada autor deve escrever no máximo três laudas e cinco 
referências. 
  
Imagem em Transplante: uma imagem relacionada a Transplante, patognomônica, típica, de US, RX, CT, 
RNM, foto de cirurgia, microscopia, sinal clínico, etc., seguida de um texto curto, explicativo, com, no 
máximo, 15 linhas e cinco referências. 
  
 



Literatura Médica e Transplantes 
 
Um artigo original de qualquer área médica, incluindo transplantes, que seja importante para o 
conhecimento do médico transplantador, poderá ser revisado, e o resumo do trabalho original será 
publicado, seguido de um pequeno resumo comentado ressaltando sua importância. O resumo deve ter até 
duas laudas e apresentar a referência completa do trabalho. Autores serão convidados para esse tipo de 
publicação, mas poderão ser considerados para publicação no JBT trabalhos enviados sem convites quando 
considerados relevantes pelos editores. 
  
Ponto de Vista – Temas sobre transplantes de órgãos ou tecidos, elaborados por autores da área, 
convidados pela editoria da revista. Deverão conter 1.200 palavras, no máximo. 
  
Especial – Artigo, Documento, Trabalho, Parecer, que não se enquadre em nenhuma das especificações 
acima, publicado apenas por convite da Revista ou após parecer da Editoria, mas que venha trazer à 
comunidade transplantadora, informações de grande importância, e, portanto, sem necessidade de seguir 
as normas clássicas da revista. 
  
As normas que se seguem, devem ser obedecidas para todos os tipos de trabalhos e foram baseadas no 
formato proposto pelo International Committee of Medical Journal Editors e publicado no artigo: Uniform 
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126;36-47, e 
atualizado em outubro de 2001. Disponível no endereço eletrônico: http://www.icmje.org 
  
 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO MANUSCRITO 
 
Requisitos técnicos 
 
a) O trabalho deverá, preferencialmente, ser digitado em espaço 1,5, fonte Arial, tamanho 12, margem de 2 
cm de cada lado, com páginas numeradas em algarismos arábicos, na sequência: 1) página inicial; 2) 
resumos e descritores; 3) texto; 4) agradecimentos; 5) referências; 6) tabelas e legendas.  
b) Permissão à ABTO para reprodução do material. c) Declaração que o manuscrito não foi submetido a 
outro periódico, 
d) Aprovação de um Comitê de Ética da Instituição onde foi realizado o trabalho, quando referente a 
trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos. 
e) Termo de responsabilidade do autor pelo conteúdo do trabalho e de conflitos de interesses que possam 
interferir nos resultados. 
  
Observações: 
  
1) Com exceção do item “a”, os documentos acima deverão conter a assinatura do primeiro autor, que se 
responsabiliza pela concordância dos outros coautores. 
 
2) Segue, no final deste documento, modelo de carta para acompanhar os trabalhos, onde já constam as 
informações referentes aos itens b, c, d, e. 
  
Após as correções sugeridas pelos revisores, a forma definitiva do trabalho deverá ser encaminhada por e-
mail. Somente o JBT-Jornal Brasileiro de Transplantes poderá autorizar a reprodução em outro periódico, 
dos artigos nele contidos. 
  
PREPARO DO MANUSCRITO 
 
A página inicial deve conter:  

http://www.icmje.org/


a) Título do artigo, em português (ou espanhol) e inglês, sem abreviaturas; que deverá ser conciso, porém 
informativo; 
b) Nome de cada autor - sem abreviatura.  
c) Instituição: afiliação institucional e região geográfica (cidade, estado, país)   
      Obs.: Não devem ser citados cargos, funções, grau acadêmico, etc. Somente a Instituição e o        

Departamento onde foi desenvolvido o trabalho ou ao qual pertença o autor. 
c) Nome, endereço completo, telefone e e-mail do autor responsável; 
d) Fontes de auxílio à pesquisa, caso haja. 
  
RESUMO E ABSTRACT 
 
Para os artigos originais, os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 350 
palavras destacando-se: Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão. Para as demais seções, o resumo 
pode ser informativo, porém devendo constar o objetivo, os métodos usados para levantamento das fontes 
de dados, os critérios de seleção dos trabalhos incluídos, os aspectos mais importantes discutidos, as 
conclusões e suas aplicações. 
  
Abaixo do resumo e abstract, especificar no mínimo três e no máximo dez descritores (keywords), que 
definam o assunto do trabalho. Os descritores deverão ser baseados no DeCS (Descritores em Ciências da 
Saúde) publicado pela Bireme, que é uma tradução do MeSH (Medical Subject Headings) da National 
Library of Medicine e disponível no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 
 
Os resumos em português (ou espanhol) e inglês deverão estar em páginas separadas. Abreviaturas devem 
ser evitadas. 
  
TEXTO 
 
Iniciando em nova página, o texto deverá obedecer à estrutura exigida para cada tipo de trabalho (vide 
acima). Informações em formato de “notas de rodapé” deverão ser evitadas. 
  
AGRADECIMENTOS 
 
Após o texto, em nova página, indicar os agradecimentos às pessoas ou instituições que prestaram 
colaboração intelectual, auxílio técnico e ou de fomento, e que não figuraram como autor. 
  
REFERÊNCIAS 
 
As referências devem ser numeradas consecutivamente, na mesma ordem em que foram citadas no texto e 
identificadas com números arábicos, sobrescritos, após a pontuação e sem parênteses. 
  
A apresentação deverá estar baseada no formato denominado “Vancouver Style”, conforme exemplos 
abaixo, e os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela List of 
Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine e disponibilizados no endereço: 
  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/journals/jourlists.cgi?typeid=1&type=journals&operation=
Show 
 
Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima de seis, cite os seis primeiros, seguidos da 
expressão et al. 
  
Alguns exemplos: 
  
ARTIGOS DE PERIÓDICOS 
 

http://decs.bvs.br/


Donckier V, Loi P, Closset J, Nagy N, Quertinmont E, Lê Moine O, et al. Preconditioning of donors with 
interleukin-10 reduces hepatic ischemia-reperfusion injury after liver transplantation in pigs. 
Transplantation. 2003;75:902-4. 
  
Papini H, Santana R, Ajzen, H, Ramos, OL, Pestana, JOM. Alterações metabólicas e nutricionais e orientação 
dietética para pacientes submetidos a transplante renal. J Bras Nefrol. 1996;18:356-68. 
  
RESUMOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 
 
Raia S, Massarollo PCP, Baia CESB, Fernandes AONG, Lallee MP, Bittencourt P et al. Transplante de fígado 
“repique”: receptores que também são doadores [resumo]. JBT J Bras Transpl. 1998;1:222. 
  
LIVROS 
 
Gayotto LCC, Alves VAF. Doenças do fígado e das vias biliares. São Paulo: Atheneu; 2001. 
  
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 
  
CAPÍTULOS DE LIVROS 
 
Raia S, Massarollo PCB. Doação de órgãos. In: Gayotto LCC, Alves VAF, editores. Doenças do fígado e das 
vias biliares. São Paulo: Atheneu; 2001. p.1113-20. 
  
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, 
Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 
  
TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS 
 
Sokal EM, Cleghorn G, Goulet O, Da Silveira TR, McDiarmid S, Whitington P. Liver and intestinal 
transplantation in children: Working Group Report [Presented at 1º.World Congress of Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition]. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 35 Suppl 2:S159-72. 
  
TESES 
 
Couto WJ, Transplante cardíaco e infecção [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2000. 
  
Pestana JOM. Análise de ensaios terapêuticos que convergem para a individualização da imunossupressão 
no transplante renal [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2001. 
  
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
 
Matsuyama M, Yoshimura R, Akioka K, Okamoto M, Ushigome H, Kadotani Y, et al. Tissue factor antisense 
oligonucleotides prevent renal ischemia reperfusion injury. Transplantation [serial online] 2003 [cited 2003 
Aug 25];76:786-91. Available from: URL: http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi. 
  
HOMEPAGE 
 
Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 
[atualizada em 2002 May 16; acesso em 2002 Jul 9]. Disponível em: http://www.cancer-pain.org/ 
  
PARTE DE UMA HOMEPAGE 
 

http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi
http://www.cancer-pain.org/


American Medical Association [homepage na Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [atualizada 
em 2001 Aug 23; acesso em 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [aproximadamente, duas 
telas]. Disponível em: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html 
  
Obs: Trabalhos enviados para a revista devem ser citados como trabalhos no “prelo”, desde que tenham 
sido aceitos para publicação. Deverão constar na lista de Referências, com a informação: [no prelo] no final 
da referência, ou [in press] se a referência for internacional. 
  
TABELAS, FIGURAS, E ABREVIATURAS 
 
Tabelas: A numeração deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem que foram citadas no texto. 
Devem ter título, sem abreviatura, e cabeçalho para todas as colunas. No rodapé da tabela deve constar 
legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. Devem ser delimitadas, no alto e embaixo por 
traços horizontais; não devem ser delimitadas por traços verticais externos e o cabeçalho deve ser 
delimitado por traço horizontal. Legendas devem ser acompanhadas de seu significado. 
  
Figuras: (gráficos, fotografias, ilustrações): As figuras devem ser enviadas no formato JPG ou TIF, com 
resolução de 300dpi, no mínimo. Ilustrações extraídas de outras publicações deverão vir acompanhadas de 
autorização por escrito do autor/editor, constando na legenda da ilustração a fonte de onde foi publicada. 
  
Abreviaturas e Siglas: Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez. Nas 
legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu significado. Não devem ser usadas no 
título. 
 

Observação: Os artigos devem ser enviados através do e-mail abto@abto.org.br (A/C  Sueli Benko) 
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Modelo de Carta a acompanhar cada trabalho submetido: 

 

(Data) 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Editor Chefe do JBT – Jornal Brasileiro de Transplantes 

Avenida Paulista, 2001 – 17º andar – Cj. 1704/1707 

01311-300 – São Paulo - SP 

 

 

Ref.: Trabalho: (título do trabalho) 

 

 

 

Prezado Senhor Editor : 

 

Pela presente, em meu nome e em nome dos demais autores, passo ao Jornal 

Brasileiro de Transplantes os direitos de publicação do trabalho em referência e 

informo que este nunca foi e nem está sendo submetido a outro periódico. 

 

Pesquisa envolvendo seres humanos: 

Não  (    )        

Sim  (    )  Anexo aprovação do Comitê de Ética da instituição onde foi realizado o 

trabalho 

 

Conflito de Interesses:  

Não  (    )        

Sim  (    ) (Descrever) 

 

 

Responsabilizo-me pelo conteúdo do referido trabalho e subscrevo-me 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(nome e assinatura) 

 



 

 


