REVISTA UROLOGIA ESSENCIAL
Normas de Publicação

Introdução e objetivo
A revista Urologia Essencial é uma das publicações oficiais da Sociedade Brasileira de
Urologia – SBU, continuação de Urologia Contemporânea, com circulação regular desde
1995, e tem como objetivo a Educação Médica Continuada, providenciando
informações de alta qualidade direcionadas para a prática urológica e apresentadas
sempre de forma didática.
Interesse
A revista Urologia Essencial publica artigos focados na prática urológica e
excepcionalmente, artigos originais de investigação científica clínica. A revista Urologia
Essencial aceita a submissão para avaliação de artigos em português.
Tipos de artigos publicados
A revista Urologia Essencial inicia-se com um Editorial, e aceita a submissão de artigos e
vídeos por convite tais como: Artigos originais de atualização; Boas práticas de
consultório; Interfaces urológicas; Urologia, Focos e Controvérsias – UFC; Dicas e
truques em cirurgia; Artigos que mudam a nossa rotina; Você já viu um caso assim?; e
outras seções que porventura vierem a ser criadas.
1 - Editorial
Comentários do editor sobre os artigos publicados na edição ou comentários sobre
assuntos em destaque na Urologia. O tamanho máximo do manuscrito é de 800
palavras, incluindo no máximo cinco referências bibliográficas.
2 - Boas práticas de consultório
Revisão de tópicos comuns no dia-a-dia de um urologista na clínica, e discussão da
literatura urológica mais recente e de melhor nível de evidência. Deve conter no
máximo 3000 palavras e 10 referências bibliográficas. Não há limite para o número de
figuras e tabelas. Pode conter links para vídeos (veja critérios em Diretrizes, abaixo).
3 - Interfaces urológicas
Entrevista com especialista de outras áreas da Medicina sobre temas de interesse do
urologista. Deve conter no máximo 2000 palavras. Pode conter links para vídeos (veja
critérios em Diretrizes, abaixo).

4 - Urologia, Focos e Controvérsias – UFC
Entrevista com especialista das várias subáreas da Urologia, sobre temas de interesse
do urologista. Deve conter no máximo 3000 palavras e 10 referências bibliográficas.
Não há limite para o número de figuras e tabelas. Pode conter links para vídeos (veja
critérios em Diretrizes, abaixo).
5 - Dicas e truques em cirurgia
Vídeos ou desenhos/sketches apresentados por experts com dicas e truques no manejo
cirúrgico das patologias urológicas. Deve conter no máximo 500 palavras por resumo e
cinco referências bibliográficas. Pode conter links para vídeos (veja critérios em
Diretrizes, abaixo), e os vídeos não devem ultrapassar 5(cinco) minutos.
6 - Artigos que mudaram a nossa rotina
Artigos apresentados nos últimos congressos ou nas revistas mais respeitadas na
especialidade que podem ter impacto na prática urológica. Deve conter no máximo
3000 palavras e 10 referências bibliográficas. Não há limite para o número de figuras e
tabelas. Pode conter links para vídeos (veja critérios em Diretrizes, abaixo).
7 - Você já viu um caso assim?
Apresentação de um caso clínico com perguntas interativas e respostas comentadas.
Deve conter no máximo 3000 palavras e 10 referências bibliográficas. Não há limite
para o número de figuras e tabelas. Pode conter links para vídeos (veja critérios em
Diretrizes, abaixo).
Processo de revisão
Compete ao Conselho Editorial avaliar e decidir pela aceitação do artigo sem
modificações, por sua recusa, ou pela devolução aos autores com as sugestões de
modificações. A decisão final para a publicação é de responsabilidade do Conselho
Editorial.

Diretrizes para a preparação e o envio de manuscritos
Os artigos deverão ser submetidos exclusivamente para o endereço eletrônico
urologiaessencial@urologiaessencial.org.br contendo uma carta de submissão
atestando a originalidade do manuscrito . Na ocasião, o autor transfere os direitos
autorais para a Sociedade Brasileira de Urologia, antecipando que o trabalho seja
publicado.
Os manuscritos devem incluir uma página de rosto contendo o título, seção da revista,
nome dos autores, instituição dos autores, autor correspondente, endereço e endereço
eletrônico para correspondência, número de palavras, figuras e tabelas, e vídeos. O
texto do manuscrito deverá ser inscrito em formato Word, na fonte Arial 12 e
espaçamento entre as linhas de 1,5. Tabelas deverão ser incluídas ao final do
manuscrito com as respectivas legendas. As figuras, gráficos e vídeos devem ser
enviados separadamente, em arquivos individuais e identificados pela sua numeração
no texto. As figuras devem ser de boa resolução (igual ou superior a 300 dpi no
tamanho final) e apresentadas em arquivos do tipo * .jpg, *. tif, *.bmp ou *.pdf. As
legendas das figuras devem ser apresentadas no final do texto em página separada.
Vídeos
Os vídeos necessários devem ser no formato MP4. Todos os arquivos devem ter menos
de 80 mb, com resolução de 640x480 pixels e não mais que 5 minutos de duração,
exceto quando mencionado nas diferentes seções acima. Os vídeos deverão ser
enviados através de serviços de diretório disponíveis na internet (Google drive,
DropBox, Webtransfer, entre outros).
As referências bibliográficas devem ser numeradas e ordenadas segundo a ordem de
aparecimento no texto, no qual devem ser identificadas pelos algarismos arábicos
respectivos sobrescritos. Os títulos dos periódicos devem ser abreviados conforme
recomendação da NLM – National Library of Medicine, as abreviaturas podem ser
obtidas na publicação “List of Serials Indexed for Online Users”, disponível no endereço
<http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html>. As referências devem seguir as
normas gerais dos Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos
Biomédicos (o estilo Vancouver), disponível no endereço:
<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>

Alguns exemplos:
Artigo impresso
Pierorazio PM, Epstein JI, Humphreys E, Han M, Walsh PC, Partin AW. The significance
of a positive bladder neck margin after radical rostatectomy: the American Joint
Committee on Cancer Pathological Stage T4 designation is not warranted. J Urol. 2010
Jan;183(1):151-7.
Se houver mais de seis autores, citar os seis primeiros nomes seguidos de et al.
Livro
Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Campbell – Walsh Urology. 9th
ed. Philadelphia: Saunders; 2007 Capítulo de livro
Borer JG, Retik AB. Hypospadias. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters
CA. Campbell – Walsh Urology. 9th ed. Philadelphia: Saunders; 2007. p. 3703-3743.
Observação:
Relatos não publicados e comunicações pessoais não devem ser citadas como
referências. Se for imprescindível a inclusão de informações dessa natureza no artigo,
elas devem ser seguidas pela nota “observação não publicada” ou “comunicação
pessoal” entre parênteses inseridas no texto.
Reserva-se ao Corpo Editorial a prerrogativa de efetuar mudanças nas normas, caso seja
de seu entendimento.

