
 
Normas para Publicação 

 

 

POR QUE PUBLICAR NA REVISTA ABC CARDIOL? 
 

• Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC Cardiol) são uma publicação mensal da Sociedade Brasileira de Cardiologia; 

• É considerada o principal veículo de divulgação das pesquisas cardiovasculares brasileiras; 

• Missão: Divulgar o conteúdo de pesquisas científicas nacionais e internacionais na área de doenças cardiovasculares; promover o 

debate científico na área de doenças cardiovasculares através da publicação de artigos de revisão, pontos de vista, editoriais, cartas e 

outros; e veicular diretrizes e normatizações científicas da SBC. 

• Está indexada no Cumulated Index Medicus da National Library of Medicine e nos bancos de dados do MEDLINE, EMBASE, LILACS, 

Scopus e da SciELO, com citação no PubMed (United States National Library of Medicine) em inglês e português; 

• As versões inglês e português são disponibilizadas GRATUITAMENTE (open acess), na íntegra, no endereço eletrônico da SBC 

(http://www.arquivosonline.com.br), da SciELO (www.scielo.br) e PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), permanecendo à 

disposição da comunidade internacional; 

• Os autores não são submetidos à taxa de submissão de artigos e de avaliação; 

• Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia são favoráveis à Ciência Aberta;  

• A ABC Cardiol aceita artigo Preprint. 

 
 

Ciência Aberta 
 

A expressão ciência aberta (open science) faz referência a um modelo de prática científica em consonância com a evolução digital que 
propõe a disponibilização das informações em rede, de forma oposta à pesquisa fechada dos laboratórios.1 

A prática da ciência aberta envolve a publicação dos dados das pesquisas, o aceleramento dos processos editoriais e de comunicação por 
meio da publicação contínua dos artigos e adoção de Preprints, maximização da transparência nos processos de avaliação e fluxos de 
comunicação, e a busca por sistemas mais abrangentes para a avaliação de artigos e periódicos.2,3 

 

http://www.arquivosonline.com.br/
http://www.scielo.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 
Preprint 
 

Um Preprint é um manuscrito científico completo que é depositado pelos autores em um servidor público. O Preprint contém dados e 

metodologias completos. Este é publicado na Web dentro de aproximadamente um dia, sem passar por avaliação pelos pares e pode ser 

visualizado gratuitamente por qualquer pessoa no mundo, em plataformas hoje desenvolvidas para este propósito, permitindo que os 

cientistas controlem diretamente a disseminação de seu trabalho na comunidade científica mundial. Na maioria dos casos, o mesmo trabalho 

publicado como Preprint também é submetido para avaliação por pares em um periódico. Assim, os Preprints (não validados através de peer-

review) e a publicação de periódicos (validados por meio de peer review) funcionam em paralelo como um sistema de comunicação para a 

pesquisa científica.4,5 

Depositar um manuscrito em uma plataforma de Preprints, como o Peerage of Science, o arXiv, a PLoS e a Nature Precedings, não é 

considerado publicação duplicada. A ABC Cardiol também aceitará manuscritos que foram publicados em site pessoal ou institucional de um 

autor. Teses acadêmicas em domínio público, de acordo com as diretrizes da instituição que cursou, também será considerado pela ABC 

Cardiol. 
A revista ABC Cardiol procura manter sua plataforma e regras em constante atualização, caminhando em conjunto com as tendências da 

publicação científica moderna. Aceitamos hoje os Preprints e o uso de plataformas open science como uma maneira de incentivar a 
comunicação entre os autores. 
 
Fontes: 
1. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_aberta 
2. https://www.cienciaaberta.net/ 
3. http://www.ciencia-aberta.pt/sobre-ciencia-aberta 
4. http://blog.scielo.org/blog/2017/02/22/scielo-preprints-a-caminho/#.Wt3U2IjwY2w 
5. http://asapbio.org/preprint-info 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peerage_of_Science
https://pt.wikipedia.org/wiki/ArXiv
https://pt.wikipedia.org/wiki/PLoS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_aberta
https://www.cienciaaberta.net/
http://www.ciencia-aberta.pt/sobre-ciencia-aberta
http://blog.scielo.org/blog/2017/02/22/scielo-preprints-a-caminho/#.Wt3U2IjwY2w
http://asapbio.org/preprint-info


CONSTRUÇÃO DO ARTIGO 
 

TIPOS DE ARTIGOS 
 

Artigo Original: A revista ABC Cardiol aceita todos os tipos de pesquisa original na área cardiovascular, incluindo pesquisas em seres humanos e 

pesquisa experimental. Os ensaios clínicos devem seguir recomendações específicas. Observação: Análises sistemáticas e metanálises são 

consideradas como artigo original, e não revisões. 

Revisão: Os editores formulam convites para a maioria das revisões. No entanto, trabalhos de alto nível, realizados por autores ou grupos com 

histórico de publicações na área serão bem-vindos. Não serão aceitos, nessa seção, trabalhos cujo autor principal não tenha vasto currículo 

acadêmico ou de publicações, verificado através do sistema Lattes (CNPQ), Pubmed ou SciELO. Observação: Análises sistemáticas e metanálises 

são consideradas como artigo original, e não revisões. 

Diretriz: As diretrizes apresentam evidências relevantes para ajudar os profissionais da saúde a avaliar os benefícios e riscos de um 

determinado procedimento diagnóstico ou terapêutico. Eles devem ser essenciais na tomada de decisão clínica diária. Trata-se de um 

documento que abrange um corpo de evidências. 

Posicionamento: Documento que se destina a dar suporte aos profissionais em uma tomada de decisão, porém, não possui um corpo de 

evidências suficiente para que seja denominado como diretriz. 

Atualização de Diretriz: Documento contendo inovações e atualizações sobre um determinado subtópico de uma diretriz já publicada, havendo 

atualização anual. 

Ponto de Vista: Apresenta uma posição ou opinião dos autores a respeito de um tema científico específico. Esta posição ou opinião deve estar 

adequadamente fundamentada na literatura ou em sua experiência pessoal, aspectos que serão a base do parecer a ser emitido.  

Relato de Caso: Casos que incluam descrições originais de observações clínicas, ou que representem originalidade de um diagnóstico ou 

tratamento, ou que ilustrem situações pouco frequentes na prática clínica e que mereçam uma maior compreensão e atenção por parte dos 

cardiologistas. 

Comunicação Breve: Experiências originais cuja relevância para o conhecimento do tema justifique a apresentação de dados iniciais de 

pequenas séries, ou dados parciais de ensaios clínicos. 

Editorial: Assuntos ou artigos abordados criticamente por especialista da área. Todos os editoriais da revista ABC Cardiol são feitos através de 

convite. Não serão aceitos editoriais enviados espontaneamente.  

Minieditorial: Também realizado mediante convite, trata-se de artigo voltado para comentários de artigos publicados com conteúdo científico 

e opinião de especialista na área.  



Carta ao Editor: Correspondências de conteúdo científico relacionadas a artigos publicados na revista ABC Cardiol. Os autores do artigo original 

citado serão convidados a responder.  

Carta Científica:  São relatórios concisos e focados em pesquisa original, caso clínico ou opinião. As cartas não devem duplicar outro material 

publicado ou enviado para publicação.  

Imagem Cardiovascular: Imagens clínicas ou de pesquisa básica, ou de exames complementares que ilustrem aspectos interessantes de 

métodos de imagem que esclareçam mecanismos de doenças cardiovasculares e ressaltem pontos relevantes da fisiopatologia, diagnóstico ou 

tratamento. 

Correlações: 

Anátomo-Clínica: Apresentação de um caso clínico e discussão de aspectos de interesse relacionados aos conteúdos clínico, laboratorial e 

anátomo-patológico.  

Clínico-Imagenológica: Apresentação de um caso de cardiopatia, salientando a importância dos elementos de imagem e/ou clínicos para a 

consequente correlação com outros exames, que comprovam o diagnóstico. Ultima-se daí a conduta adotada. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS E NORMAS TÉCNICAS 
 

• Idioma:  

 

A ABC Cardiol é uma publicação bilíngue. Os artigos podem ser submetidos em língua portuguesa e/ou inglesa. Para os artigos 

aprovados, é obrigatória a entrega do segundo idioma caso o autor tenha optado em submeter o artigo somente no idioma português. 

O autor pode solicitar a tradução através da revista ou entregar no prazo máximo de 30 dias. No caso da não entrega, o artigo será 

cancelado. O autor que submeter o artigo no idioma inglês não precisará providenciar a tradução, porém, no ato da submissão, é 

recomendado o envio dos artigos nos dois idiomas para agilização do processo de produção caso seja possível.  

 

• Ordenação:  

 
Importante: Os textos devem ser editados em processador de texto (exemplo: Word da Microsoft®, Google Docs®, Writer®). 

 

 



ARTIGO ORIGINAL  
 

1- Página de título  

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2-  Resumo  

o Resumo de até 250 palavras. 

o Estruturado em cinco seções: 

▪ Fundamento (racional para o estudo); 

▪ Objetivos; 

▪ Métodos (breve descrição da metodologia empregada);  

▪ Resultados (apenas os principais e mais significativos);  

▪ Conclusões (frase(s) sucinta(s) com a interpretação dos dados).  

o Solicita-se não citar referências no resumo. 

o Solicita-se incluir números absolutos dos resultados juntamente com a sua significância estatística comprovada através do valor do 

p, % e outros métodos de análise. Não serão aceitos dados sem significância estatística devidamente comprovada, por exemplo: “a 

medida aumentou, diminuiu” etc.). 

3- Corpo do artigo 

Deve ser dividido em cinco seções: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusões.  

o Introdução:  

▪ Sugerimos não ultrapassar 350 palavras.  

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh


▪ Faça uma descrição dos fundamentos e do racional do estudo, justificando com base na literatura e destacando a lacuna 

científica do qual o levou a fazer a investigação e o porquê. 

▪ No último parágrafo, dê ênfase aos objetivos do estudo, primários e secundários, baseados na lacuna científica a ser investigada. 

o Métodos:  

▪ Descreva detalhadamente como foram selecionados os sujeitos da pesquisa observacional ou experimental (pacientes ou 

animais de experimentação, incluindo o grupo controle, quando houver), incluindo idade e sexo.  

▪ A definição de raças deve ser utilizada quando for possível e deve ser feita com clareza e quando for relevante para o tema 

explorado. 

▪ Identifique os equipamentos e reagentes utilizados (incluindo nome do fabricante, modelo e país de fabricação, quando 

apropriado) e dê detalhes dos procedimentos e técnicas utilizados de modo a permitir que outros investigadores possam 

reproduzir os seus dados.  

▪ Descreva os métodos empregados em detalhes, informando para que foram usados e suas capacidades e limitações.  

▪ Descreva todas as drogas e fármacos utilizados, doses e vias de administração.  

▪ Descreva o protocolo utilizado (intervenções, desfechos, métodos de alocação, mascaramento e análise estatística).  

▪ Em caso de estudos em seres humanos, indique se o trabalho foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa, se os pacientes 

assinaram os termo de consentimento livre e esclarecido e se está em conformidade com o descrito na resolução 466/2012.  

▪ Descreva os métodos estatísticos utilizados para obtenção dos resultados e justifique. 

o Resultados:  

▪ Exibidos com clareza, devem estar apresentados subdivididos em itens, quando possível, e apoiados em número moderado de 

gráficos, tabelas, quadros e figuras. Evitar a redundância ao apresentar os dados, como no corpo do texto e em tabelas. 

▪ É de extrema importância que a sua significância estatística seja devidamente comprovada. 

o Discussão: Relaciona-se diretamente ao tema proposto quando analisado à luz da literatura, salientando aspectos novos e 

importantes do estudo, suas implicações e limitações. A comparação com artigos previamente publicados no mesmo campo de 

investigação é um ponto importante, salientando quais são as novidades trazidas pelos resultados do estudo atual e suas 

implicações clínicas ou translacionais. O último parágrafo deve expressar conclusões ou, se pertinentes, recomendações e 

implicações clínicas.  

o Conclusões: Devem responder diretamente aos objetivos propostos no estudo e serem estritamente baseadas nos dados. 

Conclusões que não encontrem embasamento definitivo nos resultados apresentados no artigo podem levar à não aceitação direta 



do artigo no processo de revisão. Frases curtas e objetivas devem condensar os principais achados do artigo, baseados nos 

resultados. 

o Consulte as informações sobre artigo original de pesquisas clínicas/ensaios clínicos.  

4- Agradecimentos  

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio ao projeto de pesquisa, assim como 

contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões. 

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

o Figuras e Tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir.  

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

o Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

http://www.icmje.org/


o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido.  

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional. 

 

ARTIGO DE REVISÃO 
 

1- Página de título    

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

http://locatorplus.gov/


o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Resumo: Não existe uma estruturação específica, deve-se respeitar o limite de 250 palavras. 

3- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras. 

4- Agradecimentos:  

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

5- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir.  

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

6- Referências bibliográficas 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh


o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

7- As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

8- Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

9- Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

10- As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

11- Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

12- Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

13- As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

14- Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

15- Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. 

16- Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional. 

 

DIRETRIZES/POSICIONAMENTOS/ATUALIZAÇÕES  
 

o As diretrizes, posicionamentos e atualizações brasileiras, elaborados por seus departamentos, serão, a partir de 2018, publicadas 

na íntegra na ABC Cardiol. Para as últimas diretrizes publicadas previamente a 2018, serão aceitos sumários executivos.  

o Será publicada nas versões português e inglês no mesmo fascículo.  

o É responsabilidade do coordenador ou grupo responsável o pagamento da versão inglês e diagramação destas páginas. 

o Para acessar as normas de elaboração de uma diretriz, clique aqui: https://5a80e5e0-2ac7-4605-9083-

fcfd85a4133b.filesusr.com/ugd/adad56_25f64a67f75c4dd0a2f74c406e91fd1c.pdf. 

http://www.icmje.org/
http://locatorplus.gov/
https://5a80e5e0-2ac7-4605-9083-fcfd85a4133b.filesusr.com/ugd/adad56_25f64a67f75c4dd0a2f74c406e91fd1c.pdf
https://5a80e5e0-2ac7-4605-9083-fcfd85a4133b.filesusr.com/ugd/adad56_25f64a67f75c4dd0a2f74c406e91fd1c.pdf


 

PONTO DE VISTA  
 

1- Página de título    

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras. 

3- Agradecimentos 

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

4- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #,  **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

http://decs.bvs.br/
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o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

5- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

17- As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

18- Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

19- Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

20- As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

21- Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

22- Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

23- As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

24- Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

25- Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido.  

http://www.icmje.org/
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26- Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional. 

 

RELATO DE CASO  
 

1- Página de título    

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Relato do Caso: Não existe uma estruturação específica. Sugerimos conter hipóteses diagnósticas, o descritivo dos métodos, uma 

conclusão com o desfecho do caso, a relevância e a mensagem final. Deve-se respeitar o limite de palavras. 

3- Agradecimentos  

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

4- Figuras e tabelas: 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir.  

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 
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figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

5- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

27- As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

28- Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

29- Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

30- As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

31- Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

32- Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

33- As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

34- Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

http://www.icmje.org/
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35- Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido.  

36- Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional.  

 

COMUNICAÇÃO BREVE 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Resumo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de 250 palavras 

3- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras. O texto deve conter dados ou 

experimentos iniciais de uma Invest. Científica.  

4- Agradecimentos 

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

5- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

http://decs.bvs.br/
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o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

6- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

http://www.icmje.org/
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o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional. 

 

EDITORIAL 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras.  

3- Agradecimentos  

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

4- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

http://decs.bvs.br/
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o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não deverão 

conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, ††, etc. As 

tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e figuras adotados 

pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo título, que devem vir 

acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a fonte. 

As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem ser 

enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

5- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

http://www.icmje.org/
http://locatorplus.gov/


o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional. 

  

CARTA AO EDITOR 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras.  

Importante: O autor do artigo referenciado será contatado para resposta.    

3- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

http://decs.bvs.br/
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o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

4- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

http://www.icmje.org/
http://locatorplus.gov/


o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional.  

 

CARTA CIENTÍFICA 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Em geral, as Cartas de Pesquisa devem ser divididas nas seguintes seções: Introdução, Métodos, Resultados e 

Discussão, no caso de pesquisa original; introdução e descrição, para caso clínico; e introdução e parecer, em caso de opinião. Não 

devem incluir resumo. 

3- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #,  **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh


É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

4- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional.  

 

http://www.icmje.org/
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IMAGEM 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras.  

3- Agradecimentos  

o Devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a todas as fontes de apoio, assim como contribuições individuais.  

o Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode 

implicar em endosso dos dados e conclusões.  

o Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de 

cada um esteja descrito nos agradecimentos. 

4- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

http://decs.bvs.br/
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o É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

o As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

5- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional.  

 

http://www.icmje.org/
http://locatorplus.gov/


CORRELAÇÕES 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em 

português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do 

artigo.  

o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). 

As palavras-chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou 

www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras.  

3- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não 

deverão conter dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, 

††, etc. As tabelas devem ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e 

figuras adotados pela ABNT. Conforme normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo 

título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem 

apresentar palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a 

fonte. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do 

artigo. Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou 

TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem 

ser enviados através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

http://decs.bvs.br/
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4- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal 

(www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço 

(Exemplo: 5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações 

devem ser definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto 

e em nota de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de 

seis autores.  

o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in 

Index Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book 

Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência 

o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica 

nacional.  

 

MINIEDITORIAL 
 

1- Página de título   

o Deve conter o título completo do trabalho (com até 150 caracteres, incluindo espaços) de maneira concisa e descritiva em português. 

o Deve conter o título completo em inglês (com até 150 caracteres, incluindo espaços). 

o Deve conter o título resumido (com até 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do artigo.  

http://www.icmje.org/
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o Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as keywords (descriptors). As palavras-

chave devem ser consultadas nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol e inglês ou www.nlm.nih.gov/mesh, 

para termos somente em inglês. 

o Deve informar o número de palavras do manuscrito (word-count). 

2- Corpo do artigo: Não existe uma estruturação específica. Deve-se respeitar o limite de palavras. 

3- Figuras e tabelas 

o O número de tabelas e figuras indicados para este tipo de artigo pode ser encontrado ao acessar o quadro resumido a seguir. 

o Tabelas: Numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário à compreensão do trabalho. As tabelas não deverão conter 

dados previamente informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //,¶, #, **, ††, etc. As tabelas devem 

ser editadas em Word ou programa similar. Orientamos os autores que utilizem os padrões de tabelas e figuras adotados pela ABNT. Conforme 

normas, a tabela deve ter formatação aberta, ter a sua identificação pelo número e pelo título, que devem vir acima da tabela, a fonte, mesmo 

que seja o próprio autor, abaixo. 

o Figuras: Devem apresentar boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. Conforme normas da ABNT, as ilustrações devem apresentar 

palavra designativa, o número de acordo com a ordem que aparece no texto, e o título acima da imagem. Abaixo, a fonte. As abreviações 

usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas.  

É desejável que a figura 1 seja a que melhor resume os dados principais do artigo, ou seja, uma ilustração central dos resultados do artigo. 

Pode-se usar montagens de imagens.  

As figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema, com extensão JPEG, PNG ou TIFF. 

o Imagens e vídeos: Os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem ser enviados 

através do sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4. 

4- Referências bibliográficas 

o A ABC Cardiol adota as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (www.icmje.org).  

o As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, e apresentadas em sobrescrito.  

o Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, separadas por um traço (Exemplo: 

5-8).  

o Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações devem ser 

definidas na primeira aparição no texto.  

o As referências devem ser alinhadas à esquerda. 

o Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto e em nota 

de rodapé na página em que é mencionado.  

o Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os seis primeiros seguidos de et al., se houver mais de seis autores.  

http://decs.bvs.br/
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o As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in Index 

Medicus ou por meio do site http://locatorplus.gov/.   

o Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão possuir registro ISBN (International Standard Book Number).  

o Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência o termo 

“resumo de congresso” ou “abstract”.  

o O número de referências indicado para cada tipo de artigo pode ser encontrada no quadro resumido. Acesso à tabela em excel. 

o Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados na ABC Cardiol e oriundos da comunidade científica nacional.  

 

 

• Material Suplementar:  

 
Os autores podem enviar material suplementar para acompanhar seu artigo, sendo a publicação somente on-line, quando houver 
espaço insuficiente para incluí-lo no artigo impresso. Este material deve ser importante para a compreensão e interpretação do artigo e 
não deve repetir informações do artigo impresso. A inclusão do material suplementar deve ser limitada e justificada, sendo original e 
não publicado anteriormente. 
 
O material suplementar passará por uma revisão editorial e por pares junto com o manuscrito principal. Se o manuscrito for aceito para 
publicação e se o material suplementar for considerado adequado para publicação pelos editores, ele será publicado on-line no 
momento da publicação do artigo, como material adicional fornecido pelos autores. Este material não será editado ou formatado; 
assim, os autores são responsáveis pela precisão e apresentação de todo esse material. Cada material suplementar deverá ser 
identificado no ato da submissão do artigo e citado no texto do artigo.  
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Quadro resumido da estruturação dos artigos 

 



 
 

Obs.: O processo editorial das diretrizes brasileiras será acordado entre SBC e departamento separadamente. O custo da versão inglês, bem como a 

diagramação dela, será de responsabilidade do coordenador ou grupo responsável. 

 

Documentos obrigatórios para artigos aprovados 
 

ARTIGO ORIGINAL, ARTIGO DE REVISÃO, DIRETRIZES, PONTO DE VISTA, RELATO DE CASO, 

COMUNICAÇÃO BREVE: 

 

1- Cadastro on-line do autor no sistema de submissão: Informações cadastrais, número de ORCiD, informações sobre o uso preprint (se 

utilizado). 

ORCiD: O ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) é um identificador digital único, gratuito e persistente, que distingue um 

acadêmico/pesquisador de outro e resolve o problema da ambiguidade e semelhança de nomes de autores e indivíduos, 

substituindo as variações de nome por um único código numérico. Para cadastrar o seu ORCiD ID, acesse: https://orcid.org/register. 

2- Conflito de interesses: Formulário preenchido e assinado pelo primeiro autor informando quando existe alguma relação entre os 

autores e qualquer entidade pública ou privada que possa derivar algum conflito de interesse. Essa informação será inserida ao final 

do artigo. Acesse: http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp. 

3- Formulário de contribuição do autor: Formulário preenchido e assinado pelo primeiro autor explicitando as contribuições de todos os 

participantes. Essa informação será inserida ao final do artigo. Acesse: 

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp. 

4- Direitos Autorais: Formulário preenchido e assinado por todos os coautores autorizando a transferência de direitos autorais. Acesse: 

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp. 

5- Ética: Formulário preenchido e assinado pelo primeiro autor informando se a pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa 

de sua instituição. Acesse: http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp. 

https://orcid.org/register
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp
http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/contribution-form-abc-portugu%C3%AAs.pdf
http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/contribution-form-abc-portugu%C3%AAs.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp


• Nos trabalhos experimentais envolvendo animais, as normas estabelecidas no “Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals” (Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of Sciences, Washington, D. C. 1996) e os Princípios 

Éticos na Experimentação Animal do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) devem ser 

respeitados.  

• Nos trabalhos experimentais envolvendo seres humanos, os autores devem indicar se os procedimentos seguidos seguiram os 

padrões éticos do comitê responsável por experimentação humana (institucional e nacional) e da Declaração de Helsinki de 

1975, revisada em 2008. Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e com o devido 

consentimento livre e esclarecido dos participantes conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde (Brasil), que trata do Código de Ética para Pesquisa em Seres Humanos e, para autores fora do Brasil, devem estar de 

acordo com Comittee on Publication Ethics (COPE). Verifique as documentações e definições específicas para ensaios clínicos 

para mais informações.  

 

 

EDITORIAL, CARTA AO EDITOR, CARTA CIENTÍFICA E MINIEDITORIAL: 
 

1- Cadastro on-line do autor no sistema de submissão: Informações cadastrais, número de ORCiD, informações sobre o uso preprint (se 

utilizado).  

ORCiD: O ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) é um identificador digital único, gratuito e persistente, que distingue um 

acadêmico/pesquisador de outro e resolve o problema da ambiguidade e semelhança de nomes de autores e indivíduos, 

substituindo as variações de nome por um único código numérico. Para cadastrar o seu ORCiD ID, acesse: https://orcid.org/register. 

2- Direitos Autorais: Formulário preenchido e assinado por todos os coautores autorizando a transferência de direitos autorais. Acesse: 

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp. 

 
 

Documentações e definições específicas para ensaios clínicos (pesquisa clínica) 
 

Definição: O International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que é importante 
promover uma base de dados de estudos clínicos abrangente e disponível publicamente. O ICMJE define um estudo clínico como qualquer 
projeto de pesquisa que prospectivamente designa seres humanos para intervenção ou comparação simultânea ou grupos de controle para 

http://publicationethics.org/
https://orcid.org/register
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/formularios_para_publicacao.asp


estudar a relação de causa e efeito entre uma intervenção médica e um desfecho relacionado à saúde. As intervenções médicas incluem 
medicamentos, procedimentos cirúrgicos, dispositivos, tratamentos comportamentais, mudanças no processo de atendimento, e outros. 
 Ao submeter seu trabalho solicita-se: 
 

• Número de registro do estudo: deve ser publicado ao final do resumo. Será aceito qualquer registro que satisfaça o ICMJE, ex: 
http://clinicaltrials.gov/. A lista completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser encontrada no seguinte endereço: 
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. 

 

• Os ensaios clínicos devem seguir em sua apresentação as regras do CONSORT STATEMENT. Acesse: http://www.consort-

statement.org/consort-2010. 

• Para revisões sistemáticas e metanálises devem seguir as regras estabelecidas por organizações conhecidas como: PRISMA 

(http://www.prisma-statement.org), AMSTAR (https://amstar.ca/) e MOOSE 

(https://www.editorialmanager.com/jognn/account/MOOSE.pdf), este último para metanálises observacionais apenas. 

 

 

Orientações Estatísticas 
 

O uso adequado dos métodos estatísticos bem como sua correta descrição é de suma importância para a publicação na ABC Cardiol. 

Desta forma, a seguir, são apresentadas orientações gerais aos autores sobre as informações que devem ser fornecidas no artigo referente à 

análise estatística (para maiores detalhes, sugerimos a leitura das orientações estatísticas do European Heart Journal). 

 

1) Sobre a amostra: Detalhamento tanto da população de interesse quanto dos procedimentos utilizados para definição da amostra do 

estudo. 

 

2) Dentro do tópico Métodos, criação de um subtópico direcionado exclusivamente à descrição da análise estatística efetuada no estudo, 

contendo: 

• Forma de apresentação das variáveis contínuas e/ou categóricas: para variáveis contínuas com distribuição normal, apresentação da 

média e desvio-padrão e, para as com distribuição não normal, apresentar através de mediana e intervalos interquartis. Já para as 

variáveis categóricas, as mesmas devem ser apresentadas através de números absolutos e percentagens, com os respectivos intervalos 

de confiança; 
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• Descrição dos métodos estatísticos utilizados. Na utilização de métodos estatísticos mais complexos, deve ser fornecida uma literatura 

de referência para os mesmos; 

• Como regra, os testes estatísticos devem sempre ser bilaterais ao invés de unilaterais; 

• Nível de significância estatística adotado; e 

• Especificação do software empregado nas análises estatísticas e sua respectiva versão. 

 

3) Em relação à apresentação dos resultados obtidos após as análises estatísticas: 

• Os principais resultados devem sempre ser descritos com seus respectivos intervalos de confiança; 

• Não repetir no texto do artigo dados já existentes em tabelas e figuras; 

• Ao invés de apresentar tabelas muito extensas, utilizar gráficos como alternativa de modo a facilitar a leitura e entendimento do 

conteúdo; 

• Nas tabelas, mesmo que o p-valor não seja significativo, apresentar o respectivo valor em vez de "NS" (por exemplo, p = 0,29 em vez de 

NS). 

 

 

Limites de texto 
 

A contagem eletrônica de palavras deve incluir o título, a folha de rosto, resumo, texto, referências, legenda das figuras, conteúdo e 

legenda das tabelas. 

 

 

Tradução 
 

Para os artigos aprovados, é obrigatória a entrega do segundo idioma. Recomendamos o envio dos artigos nos dois idiomas durante o 

processo de submissão para agilização da produção, se possível. Caso o autor tenha optado em submeter o artigo somente no idioma 

português, deve entregar a versão em inglês em até 30 dias ou solicitar em 5 dias a tradução através da Revista (verifique os valores e 

informações nos quadros abaixo). No caso da não entrega no prazo determinado, o artigo será cancelado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Tradução de responsabilidade do autor 
 

1-  O autor que submeteu somente em português deve 
informar via e-mail, revista@cardiol.br, em até 5 dias 
úteis, se realizará a tradução através da revista ou 
individualmente.  
2- O artigo traduzido deve ser enviado em até 30 dias 
corridos. 
3- Orientamos a todos uma revisão profissional do inglês 
antes do envio, no caso de necessidades de ajustes, taxas 
adicionais (conforme quadro de valor de tradução) 
poderão ser cobradas ou o artigo retornado. 
 

O não recebimento em 30 dias do artigo implica no 
cancelamento. 

**Tradução pela SBC 
 

1-  O autor deve informar via e-mail, revista@cardiol.br, em 
até 5 dias corridos, se realizará a tradução através da revista 
ou individualmente.  
2- Valores para tradução: os artigos são divididos em 3 
grandes grupos para pagamento da tradução 
português/inglês: 
3-  O autor tem até 7 dias corridos para efetuar o pagamento 
através do site do ecommerce da SBC 
(http://ecommerce.cardiol.br/). 
4- Após diagramado, uma prova final será enviada ao autor, 
que terá 5 dias para realizar correções mínimas. No caso de 
uma não resposta, esta será considerada a versão final.  
 

Valor de tradução: 

GRUPO 1 R$1.491,00 

GRUPO 2 R$516,00 

GRUPO 3 R$344,00 

 

  
Observação: As diretrizes possuem normas próprias e valores diferenciados. 
Entre em contato por meio do e-mail revista@cardiol.br para mais detalhes. 

 
O não recebimento do pagamento em 7 dias implica no 
cancelamento. 
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PROCESSO DE REVISÃO 
 
Submissão 
 

Para submeter seu artigo, acesse https://mc04.manuscriptcentral.com/abc-scielo e registre-se como autor. Caso já possua um login de revisor, utilize 

o mesmo acesso. Siga as etapas abaixo para submissão do seu artigo.  

 

 

https://mc04.manuscriptcentral.com/abc-scielo


Análise 
 

• Todas as contribuições científicas seguem a seguinte ordem de análise: 

                        Secretaria Editorial → Editor-Chefe → Editores Associados e Membros do Conselho Editorial 

• As comunicações serão realizadas apenas por mensagem via sistema e e-mail. 

• Só são encaminhados aos revisores os artigos que estejam rigorosamente de acordo com as normas especificadas.  

• Os autores podem indicar até cinco membros do Conselho de Revisores para análise do manuscrito submetido, assim como podem 

indicar até cinco revisores para não participar do processo. As sugestões de modificação dos revisores serão encaminhadas ao autor 

principal, se os editores julgarem necessário. Caso contrário, os editores poderão tomar a decisão final neste momento.  

• Avaliação pelos Pares (peer review): todos os trabalhos enviados a Revista ABC Cardiol serão submetidos à avaliação inicial dos editores, 

que decidirão, ou não, pelo envio a revisão por pares (peer review), todos eles pesquisadores com publicação regular em revistas 

indexadas e cardiologistas com alta qualificação (Corpo de Revisores dos ABC: 

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/revisores.asp).  

• Em caso de discrepâncias entre as análises dos revisores, poderá ser solicitada uma nova opinião para melhor julgamento.  

• Os trabalhos são submetidos à revisão estatística, sempre que necessário.  

• Quando o assunto do artigo assim o exigir, o Editor poderá solicitar a colaboração de um profissional que não conste do Corpo de 

Revisores.  

• Todos os artigos são avaliados para publicação no menor prazo possível, porém, trabalhos que mereçam avaliação especial para 

publicação acelerada (“fast-track”) devem ser indicados na carta de apresentação. 

• Os autores têm o prazo de 30 dias para proceder às modificações solicitadas pelos revisores caso a revisão solicitada seja classificada 

como “Pequena Revisão”. Caso a revisão seja classificada como “Ampla Revisão”, o autor terá 40 dias para promover as alterações. O 

não cumprimento desse prazo implicará na retirada do artigo do processo de revisão.  

• Sendo aceitos para revisão, os pareceres dos revisores deverão ser produzidos no prazo de mais 30 dias.  

 

 

Aprovação 
 

1- Após aprovação, será necessária a entrega do artigo na versão do segundo idioma. 

Consulte o item Tradução para informações e prazos para a entrega do segundo idioma. 

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/revisores.asp


Os prazos para a entrega da tradução serão rigorosamente verificados. O não cumprimento implica no cancelamento.  

A aceitação será baseada n originalidade, significância e contribuição científica para o conhecimento da área.  

2- As versões finais diagramadas (português e inglês) serão enviadas para o autor, que deverá retornar em 5 dias com alterações 

ortográficas mínimas. Caso o autor não responda em 5 dias, estas serão consideradas as versões finais para publicação. 

 

 

Publicação 
 

Após a aprovação do autor, as versões são encaminhadas para indexação, quando é gerado o DOI e as versões em XML para indexação 

nos principais indexadores. O artigo será alocado em um volume e número, disponibilizado eletronicamente no site da revista (versão PDF e 

Desktop), e também nas versões smatphone e tablet. 

 

 

 


