Sobre a Revista Brasileira de Epidemiologia
A Revista Brasileira de Epidemiologia (Rev. bras. epidemiol.) é uma publicação
contínua, com Volume único, editada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva –
ABRASCO e tem por finalidade publicar artigos originais e inéditos, inclusive de
revisão sobre um tema específico, que contribuam para o conhecimento e
desenvolvimento da Epidemiologia e ciências afins.
Publica também artigos para as seções: Debate, destinada a discutir diferentes
visões sobre um mesmo tema que poderá ser apresentado sob a forma de
consenso/dissenso, artigo original seguido do comentário de outros autores,
reprodução de mesas redondas e outras formas assemelhadas; Comunicações
breves, relatos curtos dos resultados de pesquisa original; e Cartas ao Editor,
comentários de leitores sobre trabalhos publicados na Revista Brasileira de
Epidemiologia.
A RBE está indexada nas bases: PubMed/MEDLINE, SciELO; SCOPUS, Embase,
LatIndex e LILACS.
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Produção editorial
Sandra Suzuki
Christiane Teixeira

Instrução aos autores
Escopo e informações gerais
A Revista Brasileira de Epidemiologia (RBE) é um periódico científico publicado pela
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (www.abrasco.org.br). Seu primeiro
número foi publicado em 1998, mantendo desde então contínua e regular
divulgação de artigos originais com elevado mérito científico que contribuam para
o avanço do conhecimento e o desenvolvimento da Epidemiologia e ciências afins. A
Revista Brasileira de Epidemiologia é bilíngue. Todos os artigos submetidos em
português ou espanhol e aprovados são publicados também na língua inglês.
Os artigos são publicados em fluxo contínuo e todos são de acesso livre e gratuito
em https://www.scielo.br/rbepid. Os artigos publicados pela RBE estão sob licença
Creative Commons do tipo BY-CC. Assim, é permitida a cópia, a adaptação, a
remixagem e a redistribuição do material em qualquer formato e por qualquer meio,
indicando claramente eventuais mudanças realizadas. Sempre devem ser dados os
créditos apropriados de autoria e publicação, além de apresentado o link para a
licença. Ao publicarem seu artigo na RBE, os autores transferem os direitos autorais
à revista e concedem a ela o direito de primeira publicação.
Os manuscritos são submetidos online por meio da plataforma Scholar One,
disponibilizada em https://mc04.manuscriptcentral.com/rbepid-scielo.

Políticas da Revista Brasileira de Epidemiologia
Política de ética e transparência na publicação
Princípios gerais
A RBE segue as orientações de ética e transparência na publicação contidas no
documento Princípios de Transparência e Boas Práticas em Publicações
Acadêmicas, publicado pelo Committee on Publication Ethics (COPE), pelo Directory

of Open Access Journals (DOAJ), pela Open Access Scholarly Publishers Association
(OASPA) e pela World Association of Medical Editors (WAME). Ele pode ser
acessado na íntegra em https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12.
Aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Todos os trabalhos submetidos à RBE devem ter seguido as recomendações de ética
em pesquisa da Declaração de Helsinque e as normas constantes nas Resoluções nº
466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. A aprovação por
um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é dispensada para estudos que analisam
dados agregados e sem identificação das pessoas, tais como aqueles disponíveis em
bancos de dados oficiais de domínio público. Nenhuma instância é superior ao CEP
para analisar a natureza das propostas de investigação, seguindo a orientação da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de Saúde, Ministério da
Saúde (CONEP). O CEP que aprova a investigação deve ser registrado na CONEP.
É obrigatório o envio da cópia do parecer do CEP no ato da submissão.
Registro de ensaios clínicos
A RBE apoia as políticas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) para registro de ensaios clínicos,
reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação
internacional de informação em acesso aberto. Por essa razão, são aceitos para
publicação somente os artigos de pesquisa clínicas que tenham recebido um número
de identificação em um dos registros de ensaios clínicos validados pelos critérios
estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE.
O número de identificação/aprovação deverá ser registrado na Folha de rosto.
As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são:
•

Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR);

•

ClinicalTrials.gov;

•

International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN);

•

Nederlands Trial Register (NTR);

•

UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR);

•

WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP).

Critérios de autoria
Para a definição de autoria dos artigos, a RBE acompanha as Recomendações para
Elaboração, Redação, Edição e Publicação de Trabalhos Acadêmicos em Periódicos
Médicos, elaboradas pelo International Committee of Medical Journal Editors. Os
autores devem seguir as diretrizes disponíveis em http://www.icmje.org/,
traduzidas para o português no artigo de Duarte e Pansani (2015), disponível em
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222015000300577.
Má conduta em pesquisa
A RBE incorpora em seus protocolos rígidas diretrizes para prevenir e identificar
eventuais más condutas nas pesquisas. Caso identificado algum sinal de má conduta
no estudo submetido à revista, os Editores-Chefes seguem as diretrizes COPE para
lidar com a situação.
Compartilhamento de dados
A RBE incentiva que os autores disponibilizem publicamente os dados brutos dos
seus estudos e as rotinas utilizadas nas análises dos dados. No caso de estudos de
intervenção, os dados devem, obrigatoriamente, estar disponíveis em acesso aberto
ou a pedido, sempre anonimizados.

Política do processo de revisão por pares
O processo de revisão por pares é etapa vital do processo editorial do artigo, por
isso a RBE dedica a ele muito cuidado. Ao mesmo tempo, a revista entende que a
agilidade do processo editorial é muito importante para os autores e para a
comunidade científica. Assim, a RBE procura sempre oferecer análises com ética,
máximo rigor científico e agilidade. Para isso, são seguidas as seguintes etapas:

•

Análise de mérito pelos Editores-Chefes: todos os manuscritos recebidos são
analisados pelos Editores-Chefes, que avaliam (a) a adequação do estudo ao
escopo da revista, (b) a contribuição que ele oferece ao avanço do
conhecimento, (c) a sua originalidade, (d) o rigor metodológico com que o
estudo foi conduzido, (e) a aderência das conclusões aos resultados
apresentados.

•

Revisão técnica dos manuscritos: a secretaria-executiva da RBE avalia se os
manuscritos selecionados pelos Editores-Científicos estão formatados de
acordo com as instruções técnicas da revista. Caso alguma incorreção seja
identificada, o manuscrito é devolvido ao autor de correspondência com a
indicação do ajuste necessário. Apenas textos que atendam a todos os
critérios de forma descritos nas “Instruções aos Autores” passam à revisão
por pares.

•

Revisão por pares: os manuscritos selecionados pelos Editores-Chefes são
encaminhados a um Editor-Associado, que sempre será um pesquisador com
sólida e reconhecida formação no tema do manuscrito. Ele irá indicar
revisores com notória competência para análise do estudo. Cada manuscrito
irá receber no mínimo dois pareceres, que serão analisados pelo EditorAssociado para elaboração de um parecer aos Editores-Chefes. O processo de
revisão por pares adotado pela RBE é duplo-cego, ou seja, revisores e autores
não conhecem as identidades uns dos outros.

•

Decisão editorial: Com base nos pareceres dos revisores e do EditorAssociado, os Editores-Chefes decidem (1) pela recusa do manuscrito; (2)
por oferecer nova chance aos autores mediante apreciação e resposta aos
pareceres recebidos; ou (3) aprovação com ou sem mudanças. No caso dos
desfechos 2 e 3, a apreciação da nova versão do manuscrito pode ser feita
apenas pelos editores ou o texto revisado pode ser enviado novamente a
revisores ad hoc. Mais de uma rodada de avaliação do manuscrito pode ser
necessária, de acordo com os pareceres dos editores. A não observância pelos
autores dos prazos de revisão estipulados pela revista pode resultar no
arquivamento da submissão.

A RBE analisa todos os manuscritos submetidos em sistema para identificação de
plágio.
A RBE reforça aos revisores a necessidade de rigorosa observância dos requisitos
éticos para revisão por pares elaborados pelo Committee on Publication Ethics,
conforme

disponível

em

https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf

Equidade de gênero
Editores e revisores da Revista Brasileira de Epidemiologia, além dos autores que
publicam na revista, devem sempre observar as diretrizes sobre Equidade de Sexo
e Gênero em Pesquisa (Sex and Gender Equity in Research - SAGER). As diretrizes
SAGER compreendem um conjunto de diretrizes que orientam o relato de
informações sobre sexo e gênero no desenho do estudo, na análise de dados e nos
resultados e interpretação dos achados, conforme descrito em inglês em
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/sager-guidelines/ e em
português em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222017005001101&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Além disso, a RBE observa a
política de equidade de gênero na formação de seu corpo de editores e revisores.

Tipos de manuscritos aceitos
A RBE recebe manuscritos nas seguintes categorias:
•

Artigos originais: com resultados inéditos de pesquisas (máximo de 3.400
palavras);

•

Artigos de revisão sistemática e metanálise (não são aceitas revisões
integrativas; máximo de 3.400 palavras);

•

Artigos metodológicos e ensaios teóricos: artigos que tratem de técnicas
ou teorias utilizadas em estudos epidemiológicos (máximo de 3.400
palavras);

•

Artigos que descrevam e analisem os procedimentos metodológicos de
estudos conduzidos no Brasil: o objetivo é apresentar como se dá a

construção de estudos de base populacional, sejam transversais ou de coorte,
compartilhando experiências, desafios e soluções. A Introdução deve
apresentar o contexto e sua justificativa; os Métodos devem conter os
procedimentos adotados, público participante, medidas realizadas, desafios
e soluções; os Resultados devem contemplar os principais resultados gerais
do estudo; e a Discussão deve apresentar as suas implicações, como o artigo
se situa diante das demais pesquisas e incluir suas fortalezas e limitações
(máximo de 3.400 palavras);
•

Artigos para Debate: o artigo receberá comentários e análises de diferentes
autores na forma de consenso/dissenso. Essa modalidade ocorre a convite
dos editores (máximo de 2.000 palavras);

•

Comunicações breves: relatos curtos dos resultados de pesquisa original.
Em geral são análises mais enxutas e com breve discussão dos resultados
(resumo e abstract devem estar no formato narrativo com até 120 palavras;
o artigo deve ter até 1.000 palavras e contar com as seções Introdução,
Métodos, Resultados e Discussão; até duas tabelas/figuras podem ser
apresentadas ocupando até três páginas somadas; as referências
apresentadas são limitadas a seis);

•

Cartas ao Editor: comentários de leitores sobre trabalhos publicados na
Revista Brasileira de Epidemiologia (de 500 a 700 palavras).

A contagem das palavras contempla Introdução, Métodos, Resultados e Discussão
(folha de rosto, resumo, abstract, referências, tabelas e figuras não são incluídas
nessa contagem).
Os manuscritos apresentados devem destinar-se exclusivamente à Revista
Brasileira de Epidemiologia, não sendo permitida sua apresentação simultânea a
outro periódico. As informações e os conceitos presentes nos artigos, bem como a
veracidade dos conteúdos das pesquisas, são de inteira responsabilidade do(s)
autor(es).

Apresentação dos manuscritos

Os manuscritos são aceitos em português, espanhol ou inglês. Os artigos em
português e espanhol devem ser acompanhados do resumo no idioma original do
texto, além de abstract em inglês. Os artigos em inglês devem ser acompanhados
do abstract no idioma original do artigo, além de resumo em português.
Os manuscritos devem ser apresentados obrigatoriamente com a seguinte
estrutura, em arquivo único:
Folha de rosto
A folha de rosto deve conter:
•

título do manuscrito em português e inglês (máximo de 25 palavras cada
título);

•

título resumido (máximo de 10 palavras);

•

dados dos autores (nomes completos, e-mails, números ORCID, entidades
institucionais de vínculo profissional com cidades, estados e países —
titulação e cargo não devem ser descritos);

•

indicação do autor para correspondência, com seu endereço completo e email;

•

agradecimentos (máximo de 70 palavras). Podem ser mencionadas nos
agradecimentos pessoas que colaboraram com o estudo, porém não
preencheram os critérios de autoria, e/ou instituições que apoiaram a
pesquisa com recursos financeiros, logísticos ou outros. Os autores devem
enviar à RBE a anuência (formulário assinado) das pessoas mencionadas nos
agradecimentos;

•

informação quanto à existência ou ausência de conflitos de interesses;

•

fonte de financiamento, informando se público ou privado; se não houver,
mencionar que o estudo não contou com financiamento;

•

número de identificação/aprovação do CEP;

•

colaboração individual de cada autor na elaboração do manuscrito.

Nas páginas que seguem, iniciando sempre em nova página, as seguintes seções
devem ser apresentadas:

Resumo e abstract
Os resumos devem ter, no máximo, 250 palavras e devem ser apresentados na forma
estruturada, contemplando as seções: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões.
As mesmas regras aplicam-se ao abstract.
Os autores deverão apresentar no mínimo quatro e no máximo seis palavras-chave
no idioma em que o manuscrito foi apresentado e em inglês. Caso o idioma seja o
inglês, as palavras-chave também devem ser enviadas em português. Esses
descritores devem estar padronizados conforme os Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS) (disponíveis em http://decs.bvs.br/).
•

Introdução

•

Métodos

•

Resultados
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