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Normas para publicação

1. REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA EQUINA (ISSN 1809-2063) - publica artigos científicos, revisões
bibliográficas, relatos de casos e/ou procedimentos, e comunicações curtas, referentes à área de
Equinocultura e Medicina de Equídeos , que deverão ser destinados com exclusividade.
2. Os artigos científicos, revisões, relatos e comunicações curtas devem ser encaminhados via
eletrônica para o e-mail: revista.equina@gmail.com)e editados em idioma Português. Todas as linhas
deverão ser numeradas e paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho
A4 210 x 29 com, no máximo, 25 linhas por página em espaço duplo, com margens superior, inferior,
esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 12. O máximo de páginas será 15 para
artigo científico, 25 para revisão bibliográfica, 15 para relatos de caso e 10 para comunicações curtas,
não incluindo tabelas, gráficos e figuras. Figuras, gráficos e tabelas devem ser disponibilizados ao final
do texto, sendo que não poderão ultrapassar as margens e nem estar com apresentação paisagem.
3. O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: Título ( português , inglês e espanhol);
Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Resumen; Palabras- Clave; Introdução; Material e
Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão e Referências; Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes
de Aquisição; Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências.
Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de
aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão (Modelo .doc, .pdf).
4. A revisão bibliográfica deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português , Inglês e Espanhol);
Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Resumen; Palabras- Clave Introdução;
Desenvolvimento(pode ser dividido em sub-títulos conforme necessidade e avaliação editorial);
Conclusão ou Considerações Finais; e Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de
Aquisição e Informe Verbal devem aparecer antes das referências..
5. O relato de caso e/ou procedimento deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português , Inglês e
Espanhol); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Resumen; Palabras- Clave; Introdução;Relato
de Caso ou Relato de Procedimento; Discussão ( que pode ser unida a conclusão);Conclusão ; e
Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e Informe Verbal devem aparecer
antes das referências..
6. A comunicação curta deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo;
Palavras-chave; Abstract; Key words; Resumen;paçabras-Clave;Texto (sem subdivisão, porém com
introdução; metodologia; resultados e discussão e conclusão; podendo conter tabelas ou figuras);
Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e Informe Verbal; Comitê de Ética e
Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais
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obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na
submissão. (Modelo .doc, .pdf).
7. As citações dos autores, no texto, deverão ser feitas no sistema numérico , conforme descrito no item
6.2. da ABNR 10520, com indicação situada pouco acima da linha do texto em expoente à linha do
mesmo, após pontuação fecha a citação. conforme exemplo:
“As doenças da úvea são as enfermidades mais diagnosticadas nessa espécie, com prevalência de até
50%”.15
“Segundo Reichmann et al. 15(2008) as doenças da úvea são as enfermidades mais diagnosticadas nessa
espécie, com prevalência de até 50%”.
No texto pode citar-se até 2 autores, se mais utilizar “et al.”Exemplo: Thomassian e Alves (2010).
Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos
arábicos, remetendo à lista de referências ao final do artigo, na mesma ordem em que aparecem no
texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página.
As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano, são distinguidas
pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espacejamento, conforme
a lista de referências.Exemplo: De acordo com Silva 11(2011a).
8. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2002) conforme normas próprias da
revista.
8.1. Citação de livro:
AUER,J.A.; STICK,J.A. Equine Surgery.Philadelphia: W.B. Saunders,1999,2ed,937p..
TOKARNIA, C.H. et al. (Mais de dois autores) Plantas tóxicas da Amazônia a bovinos e outros
herbívoros. Manaus : INPA, 1979. 95p.
8.2. Capítulo de livro com autoria:
GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, D.E. The thyroid.
Baltimore : Williams & Wilkins, 1964. Cap.2, p.32-48.
8.3. Capítulo de livro sem autoria:
COCHRAN, W.C. The estimation of sample size. In: ______. Sampling techniques. 3.ed. New York : John
Willey, 1977. Cap.4, p.72-90.
TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas em animais de grande
porte. São Paulo : Roca, 1985. p.29-40.
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8.4. Artigo completo:
PHILLIPS, A. W.; COURTENAY, J. S.; RUSTON, R. D. H. et al. Plasmapheresis of horses by extracorporal
circulation of blood. Research Veterinary Science, v. 16, n. 1, p. 35-39, 1974.
MORRIS, D. D. Blood products in large animal medicine: a comparative account of current and future
technology. Equine Veterinary Journal, v. 19, n. 4, p. 272-275, 1987.
FERNANDES,W.R.;COELHO,C.S.;MARQUES,M.S.et al.Revisão de 26 casos de duodeno-jejunite proximal
em eqüinos (1996-2000).Ciência Rural,v.33,n.1,jan-fev,p.97-102,2003.
8.5. Resumos:
FONSECA,F.A.;GODOY,R.F.; XIMENES,F.H.B.et al. Pleuropneumonia em eqüino por passagem de sonda
nasogástrica por via errática.Anais XI Conf Anual Abraveq,Revista Brasileira de Medicina Equina, Supl
I,v.29,p.243-44,2010.
8.6. Tese, dissertação:
ALVES,A.L.G. Avaliação clínica, ultra-sonográfica, macroscopica e histológica do ligamento acessório do
músculo flexor digital profundo ( ligamento carpiano inferior) pós desmotomia experimental em
equinos.1994.86 f.Dissertação ( Mestrado)-Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.Universidade
Estadual Paulista.
ESCODRO,P.B. Avaliação da eficácia e segurança clínica de uma formulação neurolítica injetável para
uso perineural em eqüinos.2011. 147f. Tese (doutorado)- Instituto de Química e Biotecnologia.
Universidade Federal de Alagoas.
8.7. Boletim:
ROGIK, F.A. Indústria da lactose. São Paulo : Departamento de Produção Animal, 1942. 20p. (Boletim
Técnico, 20).
8.8. Informação verbal:
Identificada no próprio texto logo após a informação, através da expressão entre parênteses. Exemplo:
... são achados descritos por Vieira (1991 - Informe verbal). Ao final do texto, antes das Referências
Bibliográficas, citar o endereço completo do autor (incluir E-mail), e/ou local, evento, data e tipo de
apresentação na qual foi emitida a informação.
8.9. Documentos eletrônicos:
MATERA, J.M. Afecções cirúrgicas da coluna vertebral: análise sobre as possibilidades do tratamento
cirúrgico. São Paulo : Departamento de Cirurgia, FMVZ-USP, 1997. 1 CD.
GRIFON, D.M. Artroscopic diagnosis of elbow displasia. In: WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY
CONGRESS, 31., 2006, Prague, Czech Republic. Proceedings… Prague: WSAVA, 2006. p.630-636.
Acessado em 12 fev. 2007. Online. Disponível em:
http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2006/lecture22/Griffon1.pdf?LA=1
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UFRGS. Transgênicos. Zero Hora Digital, Porto Alegre, 23 mar. 2000. Especiais. Acessado em 23 mar.
2000. Online. Disponível em: http://www.zh.com.br/especial/index.htm
ONGPHIPHADHANAKUL, B. Prevention of postmenopausal bone loss by low and conventional doses of
calcitriol or conjugated equine estrogen. Maturitas, (Ireland), v.34, n.2, p.179-184, Feb 15, 2000. Obtido
via base de dados MEDLINE. 1994-2000. Acessado em 23 mar. 2000. Online. Disponível em: http://www.
Medscape.com/server-java/MedlineSearchForm
MARCHIONATTI, A.; PIPPI, N.L. Análise comparativa entre duas técnicas de recuperação de úlcera de
córnea não infectada em nível de estroma médio. In: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CIRURGIA
VETERINÁRIA, 3., 1997, Corrientes, Argentina. Anais... Corrientes : Facultad de Ciencias Veterinarias UNNE, 1997. Disquete. 1 disquete de 31/2. Para uso em PC.
9. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
10. Os artigos serão publicados em ordem de aprovação.
11. Os artigos não aprovados serão arquivados havendo, no entanto, o encaminhamento de uma
justificativa pelo indeferimento.
12. Em caso de dúvida, consultar os volumes já publicados antes de dirigir-se à Comissão Editorial.

