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INFORMATION FOR AUTHORS
The BRAZILIAN JOURNAL OF VIDEOENDOSCOPIC SURGERY (BJVS) (ISSN 1983-9901 print, 1983-991X online)
is the official channel of the Brazilian Society of Videosurgery (SOBRACIL) for the dissemination of scientific work. The
Journal is published quarterly, with the goals of recording the results of research in videosurgery and related topics,
promoting the study and improvement of the research in this field, as well as stimulating the publication of updates to
knowledge.
Articles may be written in Portuguese or English and will be considered by a Committee of Reviewers. After the receipt
of a manuscript, a copy without author identifiers will be sent to two reviewers appointed by the editorial board of the
magazine. The review includes the suggestion to the editor to accept the article with or without modifications or reject it. The
recommendations made by the reviewers will be forwarded to the corresponding author who will decide whether to resubmit
the article. After revision, the article will be re-evaluated and accepted if the corrections have been addressed. Authors who
have their manuscript rejected will be notified.
Scientific articles that report research involving humans or animals must have prior approval of the Ethics Committee of
the institution where the work was performed in accordance with the recommendations of the Declaration of Helsinki of 1964
(and revisions in 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, and 2008), the International Convention for the Protection of Animals, and
Resolution No. 196/96 of Brazil’s National Health Council regarding research involving human subjects.
1. Types of Articles
Original Article: includes original clinical or experimental research. It must contain: Structured abstract in Portuguese
and English, Introduction, Methods, Results, Discussion, and References.
Case Report: includes brief description of the case, review of the literature with discussion of the topic and references.
Case Series: includes description of cases, descriptive data, review of the literature with discussion of the theme, and
references.
Review Article: should include Introduction, a systematic review of the literature with critique, Conclusion, and References.
Letter to the Editor: should contain comments pertaining to a previously published article.
2. Preparation of Manuscripts
The text should be typed in Arial font size 12, double spaced, 2.5 cm margins justified on each side, with consecutive
numbering of pages (bottom right), starting with the identification page. Each section should begin on a new page.
Manuscripts must be accompanied by a Cover Letter containing the full title of the work in English and Portuguese, full
names of the authors, the address and e-mail of the corresponding author, and justification of the importance of the article
for publication.
a. Identification page (cover sheet)
Should include:
- Title of the article in Portuguese and English
- Short title not exceeding 50 characters (not counting spaces)
- Authors’ complete names and institution affiliations
- Name, address and e-mail of the corresponding author
b. Abstract
Should contain up to 250 words, with all the important information from work. Original Articles should have a structured
abstract in Portuguese and English, with Background, Methods, Results, and Conclusion. The other types of articles
should contain a Portuguese Summary and English Abstract consisting of a concise description of the study.
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c. Key words
Below the Summary and Abstract, list at least five and at most 10 key words that will facilitate the indexation of the article
in the database, using terms registered in the Portuguese Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), which can be found
at http://decs.bvs.br and the Medical Subject Index (MESH) in English available athttp://www.nlm.nih.gov/mesh/
meshhome.html.
d. Text
The manuscript must be written according to the structure of each article category. The authors’ citations in the text
should be numbered consecutively with Arabic numerals. Tables and Figures should also be identified with sequential
Arabic numbers.
The Introduction should contain the purpose of the article and summarize the rationale for the study. The Methodssection
should have a clear description of how subjects were selected, with methods, equipment and procedures employed described
in sufficient detail to allow replication of the research by other professionals, as well as the statistical tests used. For reviews
articles, include a description of the methods used to select the information. Resultsshould be presented in logical sequence
with text, tables, and figures. In the Discussion highlight new and important aspects of the study, and the conclusions
derived from it, including the implications of the findings and their limitations.
At the end of the article, acknowledgements of people or institutions may be included, specifying the nature of their
collaboration or participation in the development of the research.
e. Bibliographic References
References should be numbered consecutively in the same order as they are cited in the text. Include the names of the
first six authors, followed by “et al”. The Brazilian Journal of Videoendoscopic Surgery uses the “Vancouver style” and the
titles of periodicals should follow the style recommended by the List of Journals Indexed in the Index Medicus, of the
National Library of Medicine, available at http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. Examples of the format for
different types of references:
- Article from a periodical: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia
in Europe after Chernobyl: 5 years follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-12.
- Book: Rigsven MK, Bond D. Gerontology and leadship skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers;
1996.
- Book chapter: Philips SJ, Whiosnant JP. Hipertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.465-78.
- Oral or poster presentation from scientific meeting: Bergtson S, Solhein BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10,
Geneva, Switzerland. p.1561-5.
- Thesis or dissertation: Carvalho ACP. A contribuição da tomografia computadorizada ao diagnóstico do aneurisma
dissecante da aorta [master’s dissertation]. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro;
1993.
- Article from an online periodical: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[online periodical] 1995; 1(1). Available at http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm [accessed on December 11, 2002].
f. Tables
Should be numbered consecutively with Arabic numerals in the order in which they appear in the text, and headed by a
short title. The notes at the bottom of the tables should identify abbreviations and statistical tests.
g. Figures (photographs, drawings, graphics)
Figures should be numbered consecutively with Arabic numerals according to the order in which they are cited in
the text. Provide a title and caption for each figure in the text immediately after the paragraph where it is first cited. Any
words that the authors elect to insert into photographs or illustrations should be in English. Figures should be
submitted in the file formats BMP, JPEG or TIF, and should be high resolution (300 dpi or higher) to allow for high
quality reproduction.
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3. Institutional Review Board Approval
For studies involving human subjects, the authors should include in the text a statement about the approval the study
received from the institution’s independent Ethics Committee.
4. Conflict of interest declarations
All authors must disclose any commercial interest, financial interest, and/or other relationship with the manufacturers of
pharmaceuticals, laboratory supplies, or medical devices and with commercial providers of services related to medicine.
5. Clinical Trials
Randomized controlled trials and clinical experiments must be registered before they are submitted for publication.
Responses to frequently asked questions regarding registration can be obtained athttp://www.icmje.org/faq_clinical.html.
Registration can be done in the clinical trials database of the National Library of Medicine (http://clinicaltrials.gov/ct/gui).
6. Instructions for the Submission of articles
a. Prepare a Cover Letter using Word
b. Prepare the file in Word including the identification page, summary in Portuguese and abstract in English, the
manuscript, tables and references. Figures should be submitted as separate files
c. Send the files to the journal’s email revista@sobracil.org.br

“Checklist” before submitting your manuscript
Before submitting a manuscript, the authors should verify the following items:
a Cover Letter
a Identification page (Cover sheet with identifying information), including:
• Complete title in Portuguese and English
• Authors’ Names and Institutional Affiliations (or Titles)
• Institution where the study was conducted
• Address, Telephone, and e-mail of the corresponding author
a Formatting Standards: Font: Arial 12; double spacing; margins 2.5 cm, Page numbering
a Summary in Portuguese and Abstract in English
a Keywords in Portuguese and English
a The sequences of the section subtitles is appropriate for the type of article
a Bibliographic references and corresponding superscript citation numbers in the text follow the standards of the
journal
a All figures, graphics, and illustrations have titles and captions
a Figures should be high resolution graphics permitting enabling high quality reproduction

Brazilian
Vol. 6, Nº 3Journal
of Videoendoscopic
Surgery

Information for Authors

133I
Special Section

INSTRUÇÕES AOS AUTORES
O BRAZILIAN JOURNAL OF VIDEOENDOSCOPIC SURGERY (BJVS) (ISSN 1983-9901 impressa, 1983-991X online)
é o meio oficial de divulgação de trabalhos científicos da Sociedade Brasileira de Videocirurgia (SOBRACIL), publicado trimestralmente e com objetivo de registrar os resultados de pesquisa em videocirurgia e matérias afins, fomentar
o estudo e aperfeiçoamento da pesquisa nesta área, além de estimular a publicação de atualização de seus conhecimentos.
Os artigos poderão ser escritos em Português ou Inglês e serão analisados por uma Comissão de Revisores. Após o
recebimento do artigo, uma cópia do manuscrito sem a identificação autoral, será encaminhada a dois revisores designados
pelo corpo de editores da revista. A revisão inclui a sugestão ao editor para aceitar o artigo com ou sem modificações ou
recusá-lo. As recomendações feitas pelos revisores serão encaminhadas ao autor principal que decidirá sobre a re-submissão do artigo. Após a revisão, o artigo será reavaliado e aceito conforme as correções. Os autores que tiverem seu artigo
recusado serão informados.
Artigos científicos que representam investigação em seres humanos ou em animais devem ter aprovação prévia da
Comissão de Ética da instituição onde o trabalho foi realizado, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsinque de 1964 (e suas revisões de 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, e 2008) e das Normas Internacionais de Proteção aos Animais
e da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos.
1. Tipos de artigos
Artigo Original: contempla pesquisa clínica ou experimental original. A estrutura deve conter: Resumo estruturado em
português e inglês, Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Discussão e Referências.
Relato de Caso: inclui Descrição breve do caso, Revisão da literatura com Discussão do tema e Referências.
Relato de Série de Casos: inclui Descrição dos casos, Revisão da literatura com Discussão do tema e Referências.
Artigo de Revisão: deve incluir Introdução, Revisão crítica e sistematizada da literatura, Conclusão e Referências.
Carta ao Editor: deve conter comentários sobre artigos anteriores.
2. Preparo dos Manuscritos
O Texto deve ser digitado em Fonte Arial tamanho 12, espaço duplo, parágrafo justificado, margem de 2,5cm de cada
lado, com numeração consecutiva das páginas (canto inferior direito), começando pela página de identificação e iniciar cada
nova seção em uma nova página
Os manuscritos devem ser acompanhados de uma Cover Letter (carta de apresentação) contendo título completo do
trabalho em inglês e português, nome completo dos autores, endereço e e-mail do autor correspondente e justificativa da
importância do artigo para a publicação.
a. Página de Identificação (folha de rosto)
Deve conter:
- Título do artigo em português e inglês
- Título abreviado com 50 caracteres (sem espaços)
- Nome completo de todos os autores e afiliação institucional
- Nome, endereço e e-mail do autor correspondente
b. Resumo e Abstract
Devem conter até 250 palavras, com todas as informações importantes do trabalho. Os Artigos Originais devem ter
Resumo em português e Abstract em inglês estruturados com Contexto, Métodos, Resultados e Conclusão. Os demais tipos
de artigos devem conter Resumo e Abstract apenas com uma descrição concisa do estudo.
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c. Descritores (Palavras-chave e Key words)
Abaixo do Resumo e Abstract, listar no mínimo 5 e no máximo 10 descritores que auxiliarão a indexação do artigo na base
de dados, utilizando termos registrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, pode ser consultado em http://
decs.bvs.br) e no MESH (Medical Subject Índex, presente em http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
d. Texto
O manuscrito deve ser escrito de acordo com a estrutura de cada categoria de artigo. As citações dos autores no texto
deve ser numérica e seqüencial, com números arábicos sobrescritos. As Tabelas e Figuras também devem ser identificadas
com números arábicos em sequencia.
A Introdução deve conter o objetivo do artigo e resumir os fundamentos lógicos para a realização do mesmo. Em Métodos
deve haver a descrição clara da seleção dos indivíduos, com métodos, equipamentos e procedimentos utilizados identificados
com detalhes suficientes para permitir a replicação da pesquisa por outros profissionais, assim como os testes estatísticos
aplicados. Nas revisões, incluir a descrição dos métodos empregados para selecionar as informações. Os Resultados devem
ser apresentados em seqüência lógica com texto, tabelas e figuras. Na Discussão destacar os aspectos novos e importantes do
estudo, assim como as conclusões dele derivadas, incluindo as implicações dos achados e suas limitações. Por fim, vincular as
Conclusões aos objetivos do estudo.
Ao final do artigo, poderão ser incluídas declarações de agradecimento, a pessoas ou instituições, especificando a
natureza de sua colaboração e/ou participação no desenvolvimento da pesquisa.
e. Referências Bibliográficas
Devem ser numeradas consecutivamente na mesma ordem em que foram citadas no texto. Incluir apenas os 6 primeiros
autores, seguidos de “et al”. O Brazilian Journal of Videoendoscopic Surgery assume o “estilo Vancouver” e os títulos dos
periódicos devem seguir o estilo sugerido pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine e
disponibilizados em http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. Exemplos de formato para as referências:
- artigo de periódico: Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in
Europe after Chernobyl: 5 years follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-12.
- livro: Rigsven MK, Bond D. Gerontology and leadship skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
- capítulo de livro: Philips SJ, Whiosnant JP. Hipertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.465-78.
- trabalho apresentado em congresso: Bergtson S, Solhein BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. p.1561-5.
- dissertação de tese: Carvalho ACP. A contribuição da tomografia computadorizada ao diagnóstico do aneurisma
dissecante da aorta [dissertação - mestrado]. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de
Janeiro; 1993.
- artigo de revista em formato eletrônico: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[periódico online] 1995;1(1). Disponível em: URL http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm [consultado em 11/12/2002].
f. Tabelas
Devem ser numeradas, consecutivamente, segundo a ordem em que apareçam no texto, com algarismos arábicos, e encabeçadas
por um título breve. As notas explicativas no rodapé das tabelas devem identificar abreviaturas e testes estatísticos.
g. Figuras (fotografias, desenhos, gráfico)
Devem ser numeradas consecutivamente e com algarismos arábicos, de acordo com a ordem em que foram citadas no
texto com os respectivos títulos e legendas abaixo da ilustração. Palavras inseridas dentro das figuras devem estar escritas
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em inglês. As figuras devem ser enviadas no formato de arquivo BMP, JPEG ou TIF e devem ter alta resolução (igual ou
superior a 300dpi) para permitir uma perfeita reprodução.
3. Aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa
Os autores devem incluir no texto declaração sobre aprovação do estudo pela Comissão de ética em Pesquisa da
instituição quando se trata de pesquisa clínica envolvendo seres humanos.
4. Declaração de conflito de interesse
Todos os autores devem revelar qualquer interesse comercial, interesse financeiro, e/ou de outras relações com os
fabricantes de produtos farmacêuticos, material de laboratório, e/ou dispositivos médicos e com os fornecedores comerciais
de serviços ligadas à medicina.
5. Clinical Trials
Experimento randomizado controlado e experimentos clínicos devem ser registrados antes de serem submetidos para
publicação. Duvidas para registro podem ser obtidas em http://www.icmje.org/faq_clinical.html e o registro pode feito no
banco de dados de experimentos clínicos da National Library of Medicine (http://clinicaltrials.gov/ct/gui).
6. Instruções para Submissão dos artigos
a. Preparar a Cover Letter (carta de apresentação) em Word;
b. Preparar o arquivo em Word contendo a página de identificação, o resumo e abstract, o manuscrito, as tabelas e as
referências. As ilustrações devem ser preparadas em arquivos separados;
c. Enviar os arquivos para o email revista@sobracil.org.br

Verificando os Manuscritos antes do Envio - “Checklist”
Antes de enviar um artigo, os autores deverão verificar os seguintes itens:
a Carta de Apresentação;
a Página de identificação (folha de rosto identificada), incluindo:
• Título completo em português e inglês
• Nome e Afiliação (ou Titulação) dos autores
• Instituição de origem do trabalho
• Endereço, Telefone, e e-mail do autor correspondente
a Padrões de formatação: fonte Arial 12; espaço duplo; margens 2,5 cm, paginação;
a Resumo em português e Abstract em inglês;
a Descritores em português e inglês;
a Sequência de Subtítulos das Seções (de acordo com o tipo de trabalho);
a Referências Bibliográficas e numeração da citações no texto (sobrescritos) correspondentes de acordo com o padrão
da revista;
a Títulos e Legendas de Figuras, Gráficos e Ilustrações;
a Ilustrações deverão ser apresentadas com alta qualidade gráfica, que permita reprodução.

