
INSTRUÇÕES AOS AUTORES

O Brazilian Journal of Pain (BrJP), versão impressa: ISSN 2595-0118 e ver-
são eletrônica: ISSN 2595-3192, e a revista médica multidisciplinar da Sociedade 
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Trata-se de uma revista que enfoca o 
estudo da dor nos contextos da clínica e da pesquisa. Todos os profissionais da área 
da saúde, incluindo biólogos, biomédicos, dentistas, educadores físicos, enfermei-
ros, farmacêuticos, farmacologistas, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, médicos 
veterinários, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais etc., todos os pro-
fissionais de qualquer área do conhecimento interessados no estudo e tratamento 
da dor, sócios ou não da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Os 
artigos são de inteira responsabilidade dos autores e a periodicidade e trimestral. 
Todos os trabalhos submetidos são revisados e a revista segue os Requerimentos 
Uniformes para Manuscritos submetidos a revistas biomédicas (URM – Uniform 
Requirements of Manuscripts submitted to Biomedical Journals – The International 
Committee of Medical Journal Editors - ICMJE). Os artigos recebidos são envia-
dos para 3-4 revisores, que são solicitados a devolver a avaliação em 15 dias. Após 
o recebimento dos pareceres os autores têm 15 dias de prazo para responderem as 
sugestões realizadas pela revisão. Artigos sem resposta no prazo de seis meses deverão 
ser ressubmetidos. Serão realizadas tantas revisões quanto necessárias, sendo que a 
decisão final de aprovação caberá ao editor. Aos autores são solicitadas as garantias que 
nenhum material infrinja direito autoral existente ou direito de uma terceira parte. O 
BrJP segue o Estatuto Político Editorial (Editorial Policy Statements) do Conselho de 
Editores Científicos (CSE - Council of Science Editors). Informações complementa-
res sobre os aspectos éticos e de má conduta podem ser consultados pelo site (http://
www.dor.org.br) e pelo sistema de submissão online. O processo de avaliação é muito 
rigoroso e o anonimato entre autores e revisores é protegido.
A revista não cobra dos autores taxas referentes à submissão de artigos.
Os manuscritos enviados ao BrJP estão sujeitos a avaliação através de ferramentas 
para detectar plágio, duplicação ou fraude, e sempre que estas situações forem iden-
tificadas, o Editor contatará os autores e suas instituições. Se tais situações forem 
detectadas, os autores devem preparar-se para uma recusa imediata do manuscrito. 
Se o Editor não estiver ciente desta situação previamente a publicação, o artigo 
será retratado na próxima edição do BrJP. Os autores terão acesso aberto através do 
portal https://sbed.org.br/publicacoes-publicacoes-bjp/.

INFORMAÇÕES GERAIS
Os artigos deverão ser enviados através de submissão online: https://www.gnpapers.
com.br/brjp/default.asp, inclusive o documento de Cessão de Direitos Autorais, 
disponível no portal da SBED, na pasta publicações, devidamente assinado pelo(s) 
autor(es). Deve ser encaminhada Carta de Submissão juntamente com os arquivos 
do manuscrito, que conste as informações referentes a originalidade, conflitos de 
interesses, fontes de financiamento, bem como que o artigo não está em avaliação 
por outra revista nem foi publicado anteriormente. Também deve constar nesta 
carta a informação de que o artigo, se aceito, será de direito de publicação exclusiva 
no BrJP, e se respeita os aspectos éticos, no caso de estudos envolvendo animais 
ou humanos. Os artigos poderão ser enviados em português ou em inglês, porém 
a publicação impressa será em português e a publicação eletrônica em português 
e inglês. Os autores têm a responsabilidade de declarar conflitos de interesses no 
próprio manuscrito, bem como agradecer o apoio financeiro quando for o caso. 
O BrJP considera a publicação duplicada ou fragmentada da mesma investigação, 
infração ética e tem o cuidado de utilizar mecanismos para encontrar similaridades 
de textos para detectar plágio.

Correção Final e Aprovação para Publicação: Quando aceitos, os artigos serão 
encaminhados para o processamento editorial que deverá ocorrer em um prazo de 
5 dias, e após, submetidos ao autor correspondente no formato PDF para que faça 
a aprovação final antes do encaminhamento para publicação e impressão. O autor 
terá até três dias para aprovar o PDF final.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Título: Deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua classificação. Quando ne-
cessário, pode ser usado um subtítulo. Deve ser enviado em português e inglês.
Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e afiliações (na ordem hierár-
quica de: Universidade, Faculdade, Hospital, Departamento, mini-currículos 
não são aceitos).

Autor de correspondência: Nome, endereço convencional, CEP, cidade, estado, pais 
e endereço eletrônico. Os autores devem informar o ORCID de todos os autores.
Fontes de financiamento (quando houver).
1. Resumo estruturado, com no máximo 250 palavras. Para artigos de Pesquisa 
e Ensaios Clínicos incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, MÉTODOS, RE-
SULTADOS e CONCLUSÃO. Para os relatos de casos incluir: JUSTIFICATIVA 
E OBJETIVOS, RELATO DO CASO e CONCLUSÃO. Para artigos de revisão 
incluir: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS, CONTEÚDO e CONCLUSÃO. In-
cluir até seis descritores. Recomenda-se a utilização do DeCS – Descritores em 
Ciência da Saúde da Bireme, disponível em http://decs.bvs.br/.
2. Abstract: A versão do resumo para o inglês deve ser encaminhada junto ao arti-
go. Incluir até seis keywords.
3. Corpo do Texto: Organizar o texto de acordo com os tipos de artigo descritos 
a seguir. Em artigos originais com humanos ou animais deve-se informar aspectos 
éticos além do número do processo e o ano do Comitê ou Comissão de Ética da 
Instituição.
Para todos os artigos que incluem informação sobre pacientes ou fotografias clíni-
cas, deve-se obter consentimento escrito e assinado de cada paciente ou familiar, 
bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e não precisam 
ser encaminhados no processo de submissão.
Nomes genéricos dos fármacos devem ser usados. Quando nomes comerciais são 
usados na pesquisa, estes nomes devem ser incluídos entre parêntesis no capítulo 
“MÉTODOS”.

1. ARTIGOS ORIGINAIS 
Introdução - Esta sessão deve descrever sucintamente o escopo e o conhecimento 
prévio baseado em evidência para o delineamento da pesquisa, tendo como base 
referências bibliográficas relacionadas ao tema. Deve incluir ao final o objetivo da 
pesquisa de forma clara. Incluir até seis autores. 
Métodos - Deve incluir o desenho do estudo, processos de seleção de amostra, 
aspectos éticos, critérios de exclusão e de inclusão, descrição clara das intervenções 
e dos métodos utilizados, além das análises dos dados bem como poder da amostra 
e testes estatísticos aplicados.
Resultados - Devem ser descritos de forma objetiva, elucidados por figuras e tabe-
las quando necessário. Incluir análises realizadas e seus resultados.
Discussão - Esta seção deve discutir os resultados encontrados na pesquisa à luz do 
conhecimento prévio publicado em fontes científicas, devidamente citadas. Pode ser 
dividido em subcapítulos. Incluir as limitações do estudo. Incluir sempre que possí-
vel, as implicações clínicas do estudo e informações sobre a importância e a relevância. 
Evitar o uso de nomes de autores no texto, somente a referência sobrescrita.
Conclusão - Esta seção deve finalizar com a conclusão do trabalho.
Agradecimentos - Agradecimentos a colaboradores entre outros poderão ser cita-
dos nesta seção, antes das referências.
Referências - Devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver (http://
www.icmje.org).
Figuras e Tabelas - Devem ser enviadas juntas com o texto principal do artigo, ou 
como anexos, em formato que permita edição. 

2. RELATOS DE CASO
Relatos de caso que apresentem relevância e originalidade são convidados a serem 
submetidos ao BrJP. Devem respeitar um limite de 1.800 palavras. Incluir até três 
autores. A estruturação do corpo do texto deve conter: 
Introdução - Esta sessão deve descrever sucintamente o conhecimento prévio ba-
seado em evidência para o caso clínico, tendo como base referências bibliográficas 
relacionadas ao tema.
Relato do Caso – Esta sessão deve descrever objetivamente o caso clínico com os 
detalhes relevantes. 
Discussão – Esta seção deve discutir os dados relevantes do caso clínico à luz do 
conhecimento prévio publicado em fontes científicas, devidamente citadas. Deve 
finalizar com a conclusão sobre os aspectos relevantes do caso e informações sobre 
a importância e a relevância.
Referências - Devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver (http://
www.icmje.org).
Figuras e tabelas - Podem ser incluídas.
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3. ARTIGOS DE REVISÃO
Metanálises e revisões sistemáticas e integrativas da literatura sobre assuntos rele-
vantes relacionados ao estudo e terapêutica da dor, com análise crítica da literatura 
e realizada de forma sistemática, são bem-vindas.
Devem serem estruturadas da seguinte forma: 
Introdução – Esta sessão deve descrever sucintamente o escopo para o delinea-
mento da revisão.
Conteúdo – Esta sessão deve analisar de modo crítico a literatura, tendo como 
objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar 
os resultados de diversos estudos primários, buscando responder a uma pergunta de 
pesquisa claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos e explícitos para 
recuperar, selecionar e avaliar os resultados de estudos relevantes.
Conclusão - Esta seção deve finalizar com a conclusão da revisão.
Agradecimentos - Agradecimentos a colaboradores entre outros poderão ser cita-
dos nesta seção, antes das referências.
Referências - Devem estar formatadas segundo as normas de Vancouver (http://
www.icmje.org).
Figuras e Tabelas - Devem ser enviadas juntas com o texto principal do artigo, em 
formato que permita edição.

4. CARTAS
Podem ser enviadas cartas ou comentários a qualquer artigo publicado na revista, 
com no máximo 400 palavras e até cinco referências, formatadas segundo as nor-
mas de Vancouver (http://www.icmje.org).

REFERÊNCIAS
O BrJP adota as “Normas de Vancouver” (http://www.icmje.org) como estilo para 
formatação das referências. Estas devem ser apresentadas no texto na ordem se-
quencial numérica, sobrescritas. Não deverão ser citados trabalhos não publicados 
e preferencialmente evitar a citação de resumos apresentados em eventos científicos. 
Referências mais antigas do que cinco anos deverão ser citadas caso sejam funda-
mentais para o artigo. Artigos já aceitos para publicação poderão ser citados com 
a informação de que estão em processo de publicação. Deverão ser citados até seis 
autores e, se houver mais, incluir após os nomes, et al. O título do periódico deverá 
ter seu nome abreviado. Informar o ano, volume, fascículo e página inicial e final 
(números coincidentes não se repetem), por exemplo: BrJP. 2019;5(3):251-5.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS:
Artigos de revistas:
- 1 autor - Craig KD. The social communication model of pain. Can Psychol. 
2009;50(1):22-32.
- 2 autores - Araujo LC, Romero B. Pain: evaluation of the fifth vital sign. A theo-
retical reflection. Rev Dor. 2015;16(4):291-6. 
- 3 autores - Hampton AJD, Hadjistavropoulos T, Gagnon MM. Contextual in-
fluences in decoding pain expressions: effects of patient age, informational pri-
ming, and observer characteristics. Pain. 2018;159(11):2363-74. 
- Mais de 6 autores - Barreto RF, Gomes CZ, Silva RM, Signorelli AA, Oliveira LF, 
Cavellani CL, et al. Pain and epidemiologic evaluation of patients seen by the first 
aid unit of a teaching hospital. Rev Dor. 2012;13(3):213-9.

Artigo com errata publicada:
Sousa AM, Cutait MM, Ashmawi HA. Avaliação da adição do tramadol sobre o 
tempo de regressão do bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo experi-
mental em ratos avaliação da adição do tramadol sobre o tempo de regressão do 
bloqueio motor induzido pela lidocaína. Estudo experimental em ratos. Rev Dor. 
2013;14(2):130-3. Errata em: Rev Dor. 2013;14(3):234.

Artigo de suplemento:
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for preoperative stabiliza-
tion of congenital diaphragmatic hernia. Crit Care Med. 1993;2(2Suppl1):S379-80.

Livro: (quando estritamente necessários)
Doyle AC, editor. Biological mysteries solved, 2nd ed. London: Science Press; 
1991. 477-80p.

Capítulo de livro:
Riddell RP, Racine NM, Craig KD, Campbell L. Psychological theories and biop-
sychosocial models in paediatric pain. In: McGrath P, Stevens B, Walker S, Zempsky 
W. Paediatric Pain. Oxford, 1st ed. New York: Oxford University Press; 2018. 85-94p. 
Teses e dissertações: não são aceitas.

ILUSTRAÇÕES E TABELAS
Todas as ilustrações (incluindo figuras, tabelas e fotografias) devem ser obrigato-
riamente citadas no texto, em lugar preferencial de sua entrada. Enumera-las em 
algarismos arábicos. Todas deverão conter título e legenda. Utilizar fotos e figuras 
em branco e preto, e restringi-las a um máximo de três. Um mesmo resultado não 
deve ser expresso por mais de uma ilustração.
Sinais gráficos utilizados nas tabelas, figuras ou siglas devem ter sua correlação men-
cionada no rodapé. Figuras e tabelas devem ser enviadas em formato que permita 
edição, segundo recomendação a seguir:

Formato Digital
A carta de submissão, o manuscrito, e a Cessão de Direitos (como anexos), as ta-
belas deverão ser encaminhadas no formato DOC (Word) e inseridas no texto, no 
seu local de inserção. As figuras  e fotos podem ser enviadas como anexos. Fotos 
deverão ser digitalizadas com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPEG. 
O nome do arquivo deve expressar o tipo e a numeração da ilustração (Figura 1, 
Tabela 2, por exemplo). Copias ou reproduções de outras publicações serão permi-
tidas apenas mediante a anexação de autorização expressa da Editora ou do Autor 
do artigo de origem.

Ética:
Quando relatando estudos em humanos, os autores devem indicar se os procedi-
mentos do estudo estão de acordo com os padrões éticos definidos pelo Comitê 
responsável por estudos em humanos (institucional ou nacional, se aplicável) e de 
acordo com a Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000. Quando se tratar 
de estudos em animais, os autores devem indicar se as diretrizes institucionais e/ou 
nacionais para cuidados e uso de animais de laboratório foram seguidas. Em qual-
quer pesquisa, clínica ou experimental, em humanos ou animais, essas informações 
devem constar da sessão Métodos. Deve-se citar o número de aprovação e o ano do 
Comitê de Ética em Pesquisa.

Registro de Ensaio Clínico:
O BrJP respeita as políticas da Organização Mundial de Saúde e da Comissão In-
ternacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE - International Committee 
of Medical Journal Editors) para registro de estudos clínicos, reconhecendo a im-
portância dessas iniciativas para a disseminação internacional de informações sobre 
pesquisas clínicas com acesso aberto. Assim, a partir de 2012, terão preferência para 
publicação os artigos ou estudos registrados previamente em uma Plataforma de 
Registros de Estudos Clínicos que atenda aos requisitos da Organização Mundial 
de Saúde e da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas. A lista de 
Plataforma de Registros de Estudos Clínicos se encontra no site http://www.who.
int/ictrp/en, da International Clinical Trials Registry Platform ICTRP). Entre elas 
está o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), que e uma plataforma vir-
tual de acesso livre para registro de estudos experimentais e nã experimentais reali-
zados em seres humanos, em andamento ou finalizados, por pesquisadores brasilei-
ros e estrangeiros, que pode ser acessada no site http://www.ensaiosclinicos.gov.br. 

Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando expressões são 
extensas no texto, a partir da INTRODUCAO não precisam ser repetidas. Após 
a sua primeira menção no texto, precedida da sigla entre parêntesis, recomenda-se 
que suas iniciais maiúsculas as substituam.

Assinaturas:
O BrJP é enviado aos membros da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor 
(SBED), mediante o pagamento da assinatura, e gratuito para as Bibliotecas, Asso-
ciações, Universidades, Faculdades, Sociedades Médicas, SBED Regional e Ligas da 
Dor registrado no site da SBED.


