INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista Brasileira de Plantas Medicinais - RBPM é
publicação trimestral e destina-se à divulgação de
trabalhos científicos originais, revisões bibliográficas e
notas prévias, que deverão ser inéditos e contemplar
as grandes áreas relativas ao estudo de plantas
medicinais. Manuscritos que envolvam ensaios clínicos
deverão vir acompanhados de autorização de Comissão
de Ética constituída, para realização dos experimentos.
Os artigos podem ser redigidos em português, inglês
ou espanhol, sendo sempre obrigatória a apresentação
do resumo em português e em inglês, independente
do idioma utilizado. Os artigos devem ser enviados por
e-mail rbpm@ibb.unesp.br, com letra Arial 12, espaço
duplo, margens de 2 cm, em Word for Windows. Os
artigos devem ter no máximo 20 páginas. Artigos com
fotografias e gráficos coloridos podem ser publicados,
a critério do Corpo Editorial, se o autor se comprometer,
mediante entendimentos prévios, a cobrir parte das
despesas de publicação. No e-mail, enviar telefone para
contatos mais urgentes.

Palavras-chave: Deverão ser colocadas uma linha
abaixo do resumo, na margem esquerda, podendo
constar até cinco palavras, separadas com vírgula.

REVISÕES E NOTAS PRÉVIAS

MATERIAL E MÉTODO: Deverá ser feita apresentação
completa das técnicas originais empregadas ou com
referências de trabalhos anteriores que as descrevam.
As análises estatísticas deverão ser igualmente
referenciadas. Na metodologia deverão constar os
seguintes dados da espécie estudada: nome científico
com autor; nome do herbário onde a excicata está
depositada e o respectivo número (Voucher Number).

Revisões e Notas prévias deverão ser organizadas
basicamente em Título, Autores, Resumo, Palavraschave, Abstract, Key words, Texto, Agradecimento (se
houver) e Referência.
ARTIGO CIENTÍFICO

ABSTRACT: Apresentar o título e resumo em inglês,
no mesmo formato do redigido em português (parágrafo
único), com exceção do título, em negrito, apenas com
a inicial em maiúscula, que virá após a palavra
ABSTRACT.
Key words: Colocar abaixo do abstract as palavraschave em inglês, podendo constar até cinco palavras,
separadas com vírgula.
INTRODUÇÃO: Deverá constar breve revisão de
literatura e os objetivos do trabalho. As citações de
autores no texto deverão ser feitas de acordo com os
seguintes exemplos: Silva (1996); Pereira & Antunes
(1985); (Souza & Silva, 1986) ou quando houver mais
de dois autores Santos et al. (1996).

Os artigos deverão ser organizados em:
TÍTULO: Deverá ser claro e conciso, escrito apenas
com a letra inicial maiúscula, negrito, centralizado, na
parte superior da página. Se houver subtítulo, deverá ser
em seguida ao título, em minúscula, podendo ser
precedido de um número de ordem em algarismo romano.
Os nomes comuns das plantas medicinais devem ser
seguidos pelo nome científico entre parênteses, verificado
em www.tropicos.org e www.ipni.org.

RESULTADO E DISCUSSÃO: Poderão ser apresentados
separados ou como um só capítulo, podendo conter no
final conclusão sumarizada.

AUTORES: Começar pelo último sobrenome dos
autores por extenso (nomes intermediários somente
iniciais, sem espaço entre elas, separadas com
vírgulas) em letras maiúsculas, negrito e 2 linhas abaixo
do título. Após o nome de cada autor deverá ser colocado
um número sobrescrito que corresponderá a instituição
e endereço (Rua, CEP: cidade-país). Indicar o autor (*)
que deverá receber a correspondência, com e-mail. Os
autores devem ser separados com ponto e vírgula.

Periódicos:
AUTOR(ES) separados por ponto e vírgula, sem espaço
entre as iniciais. Título do artigo. Nome da Revista,
por extenso, volume, número, página inicial-página
final, ano.
KAWAGISHI, H. et al. Fractionation and antitumor
activity of the water-insoluble residue of Agaricus blazei
fruiting bodies. Carbohydrate Research, v.186, n.2,
p.267-73, 1989.

RESUMO: Deverá constar da mesma página onde estão
o título e os autores, duas linhas abaixo dos autores. O
resumo deverá ser escrito em único parágrafo, contendo
objetivo, resumo do material e método, principais
resultados, conclusão e sem citação bibliográfica.

Livros :
AUTOR. Título do livro. Edição. Local de publicação:
Editora, Ano. Total de páginas.
MURRIA, R.D.H.; MÉNDEZ, J.; BROWN, S.A. The
natural coumarins: occurrence, chemistry and

AGRADECIMENTO: Deverá ser colocado neste capítulo
(quando houver).
REFERÊNCIA: As referências devem seguir os
exemplos:

biochemistry. 3.ed. Chinchester: John Wiley & Sons,
1982. 702p.
Capítulos de livros:
AUTOR(ES) DO CAPÍTULO. Título do Capítulo. In:
AUTOR (ES) do LIVRO. Título do livro: subtítulo.
Edição. Local de Publicação: Editora, ano, página
inicial-página final.
HUFFAKER, R.C. Protein metabolism. In: STEWARD,
F.C. (Ed.). Plant physiology: a treatise. Orlando:
Academic Press, 1983. p.267-33.
Tese ou Dissertação:
AUTOR. Título em destaque: subtítulo. Ano. Total de
páginas. Categoria (grau e área de concentração) Instituição, Universidade, Local.
OLIVEIRA, A.F.M. Caracterização de Acanthaceae
medicinais conhecidas como anador no nordeste
do Brasil. 1995. 125p. Dissertação (Mestrado - Área
de Concentração em Botânica) - Departamento de
Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
Trabalho de Evento:
AUTOR(ES). Título do trabalho. In: Nome do evento em
caixa alta, número, ano, local. Tipo de publicação em
destaque... Local: Editora, ano. página inicial-página
final.
VIEIRA, R.F.; MARTINS, M.V.M. Estudos etnobotânicos
de espécies medicinais de uso popular no Cerrado. In:
INTERNATIONAL SAVANNA SYMPOSIUM, 3., 1996,
Brasília. Proceedings… Brasília: Embrapa, 1996.
p.169-71.

Publicação Eletrônica:
AUTOR(ES). Título do artigo. Título do periódico em
destaque, volume, número, página inicial-página final,
ano. Local: editora, ano. Páginas. Disponível em: <http:/
/ www........>. Acesso em: dia mês (abreviado) ano.
PEREIRA, R.S. et al. Atividade antibacteriana de óleos
essenciais em cepas isoladas de infecção urinária. Revista
de Saúde Pública, v.38, n.2, p.326-8, 2004. Disponível
em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 18 abr. 2005.
Não citar resumos e relatórios de pesquisa a não ser que
a informação seja muito importante e não tenha sido
publicada de outra forma. Comunicações pessoais devem
ser colocadas no rodapé da página onde aparecem no
texto e evitadas se possível. Devem ser, também, evitadas
citações do tipo Almeida (1994) citado por Souza (1997).
TABELAS: Devem ser inseridas no texto, com letra do
tipo Arial 10, espaço simples. A palavra TABELA deve
ser em letras maiúsculas, seguidas por algarismo
arábico, quando citadas no texto devem ser em letras
minúsculas (Tabela). O título da Tabela em Arial 12 e
os dados dentro da Tabela em Arial 10.
FIGURAS: As ilustrações (gráficas, fotográficas,
desenhos, mapas) devem ser em letras maiúsculas
seguidas por algarismo arábico, Arial 12, inseridas no
texto. Quando citadas no texto devem ser em letras
minúsculas (Figura). As legendas e eixos das Figuras
devem ser em Arial 10. As Figuras que são fotografias,
pranchas, etc. devem ser enviadas também em arquivos
separados, com resolução 300 DPI, 800 x 600, com
extensão JPEG, para impressão de publicação.

Processo de avaliação: Os manuscritos são analisados por pelo menos dois pareceristas, segundo roteiro de
análise, baseado principalmente no conteúdo científico. Os pareceristas recomendarão a aceitação, com ou sem
necessidade de retornar; recusa ou sugerir reformulações, que neste caso, o artigo reformulado retornará aos
pareceristas para avaliação final. Quando no mínimo 2 pareceristas aprovarem, sem necessidade de retornar, o
artigo estará pronto para ser publicado. Os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omitindo-se também
perante estes os nomes dos autores.

Direitos autorais: Ao encaminhar um manuscrito para a revista, os autores devem estar cientes de que, se
aprovado para publicação, o copyright do artigo, incluindo os direitos de reprodução em todas as mídias e formatos,
deverá ser concedido exclusivamente para a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. A revista não recusará as
solicitações legítimas dos autores para reproduzir seus artigos.

ATENÇÃO: Artigos que não estiverem de acordo com essas normas serão devolvidos.

Observação: São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos.
Contudo, reserva-se ao Corpo Editorial, o direito de sugerir ou solicitar modificações que julgarem necessárias.

