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Artigos científicos inéditos, como trabalhos de pesquisa, revisões de literatura e relatos de caso, enviados à redação são avaliados pela equipe editorial.
Em face do parecer inicial, o material é
encaminhado aos consultores científicos. A equipe decidirá sobre a conveniência da publicação, de forma integral
ou parcial, encaminhando ao autor
sugestões e possíveis correções.
Relatos de casos são utilizados
para apresentação de casos de interesse, quer seja pela raridade, evolução inusitada ou técnicas especiais,
que são discutidas detalhadamente.
Revisões são utilizadas para o estudo aprofundado de informações atuais
referentes a um determinado assunto,
a partir da análise criteriosa dos trabalhos de pesquisadores de todo o meio
científico, publicados em periódicos de
qualidade. Uma revisão deve apresentar no máximo até 15% de seu conteúdo provenientes de livros e no máximo
20% de artigos com mais de dez anos
de publicação.
Trabalhos de pesquisa são utilizados para apresentar resultados, discussões e conclusões de pesquisadores
que exploram fenômenos ainda não
completamente conhecidos ou estudados. Nesses trabalhos, o bem-estar animal deve sempre receber atenção especial.
Para a primeira avaliação, os autores devem enviar pela internet
(cvredacao@editoraguara.com.br)
um arquivo texto (.doc) com o trabalho,
acompanhado de imagens digitalizadas em formato .jpg . As imagens digitalizadas devem ter, no mínimo, resolução de 300 dpis na largura de 9cm. Se
os autores não possuírem imagens
digitalizadas, devem encaminhar pelo
correio ao nosso departamento de
redação cópias das imagens originais
(fotos, slides ou ilustrações – acompanhadas de identificação de propriedade e autor). Devem ser enviadas tambem a identificação de todos os autores do trabalho (nome completo por
extenso, RG, CPF, endereço residencial com cep, telefones e e-mail). Além
dos nomes completos, devem ser informadas as instituições às quais os autores estejam vinculados, bem como
seus títulos no momento em que o trabalho foi escrito.
Todos os artigos, independentemente da sua categoria, devem ser redigidos em língua portuguesa e acompanhados de versões em língua inglesa e
espanhola de: título, resumo (de 700 a

800 caracteres) e unitermos (3 a 6). Os
títulos devem ser claros e ser grafados
em letras minúsculas – somente a primeira letra da primeira palavra deve
ser grafada em letra maiúscula. Os
resumos devem ressaltar o objetivo, o
método, os resultados e as conclusões, de forma concisa, dos pontos
relevantes do trabalho apresentado.
Os unitermos não devem constar do
título. Devem ser dispostos do mais
abrangente para o mais específico (eg,
“cães, cirurgias, abcessos, próstata).
Verificar se os unitermos escolhidos
constam dos “Descritores em Ciências
de
Saúde”
da
Bireme
(http://decs.bvs.br/). Revisões de literatura não devem apresentar o subtítulo
“Conclusões”.
Sugere-se
“Considerações finais”.
Não há especificação para a quantidade de páginas, dependendo esta do
conteúdo explorado. Os assuntos
devem ser abordados com objetividade
e clareza, visando o público leitor – o
clínico veterinário de pequenos animais.
Utilizar fonte arial tamanho 10, espaço simples e uma única coluna. As
margens superior, inferior e laterais
devem apresentar até 3cm. Não deixar
linhas em branco ao longo do texto,
entre títulos, após subtítulos e entre as
referências.
No caso de todo o material ser
remetido pelo correio, devem necessariamente ser enviados, além de uma
apresentação impressa, uma cópia em
CD-rom.
Imagens como fotos, tabelas, gráficos e ilustrações não podem ser cópias
da literatura, mesmo que seja indicada
a fonte. Devem ser utilizadas imagens
originais dos próprios autores.
Imagens fotográficas devem possuir
indicação do fotógrafo e proprietário; e
quando cedidas por terceiros, deverão
ser obrigatoriamente acompanhadas
de autorização para publicação e cessão de direitos para a Editora Guará
(fornecida pela Editora Guará).
Quadros, tabelas, fotos, desenhos,
gráficos deverão ser denominados
figuras e numerados por ordem de
aparecimento das respectivas chamadas no texto. Imagens de microscopia
devem ser sempre acompanhadas de
barra de tamanho e nas legendas
devem constar as objetivas utilizadas.
Evitar citar comentários que constem
das introduções de trabalhos de pesquisa para não incorrer em apuds.
Procurar se restringir ao "Material e
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métodos" e às "Conclusões" dos trabalhos. Sempre buscar pelas referências
originais consultadas por esses autores.
As referências serão indicadas ao
longo do texto apenas por números
sobrescritos ao texto, que corresponderão à listagem ao final do artigo –
autores e datas não devem ser citados
no texto. Esses números sobrescritos
devem ser dispostos em ordem crescente, seguindo a ordem de aparecimento no texto, e separados apenas
por vírgulas (sem espaços). Quando
houver mais de dois números em
sequência, utilizar apenas hífen (-)
entre o primeiro e o último dessa
sequência, por exemplo cão 1,3,6-10,13. A
apresentação das referências ao final
do artigo deve seguir as normas atuais
da ABNT 2002 (NBR 10520). Utilizar o
formato v. para volume, n. para número e p. para página. Não utilizar “et al”
– todos os autores devem ser relacionados. Não abreviar títulos de periódicos. Sempre utilizar as edições atuais
de livros – edições anteriores não
devem ser utilizadas. De modo geral,
não serão aceitos apuds, somente
sendo utilizados para literatura não
localizada e obras antigas de difícil
acesso. As citações de obras da internet devem seguir o mesmo procedimento das citações em papel, apenas
com o acréscimo das seguintes informações:
“Disponível
em:
<http://www.xxxxxx>. Acesso em: dia
de mês de ano.” Somente utilizar o
local de publicação de periódicos para
títulos com incidência em locais distintos, como, por exemplo: Revista de
Saúde Pública, São Paulo e Revista de
Saúde Pública, Rio de Janeiro. De
modo geral, não são aceitas como fontes de referência periódicos ou sites
não indexados.
Não utilizar SID, BID e outros.
Escrever por extenso “a cada 12
horas”, “a cada 6 horas” etc.
Com relação aos princípios éticos
da experimentação animal, os autores
deverão considerar as normas do
SBCAL (Sociedade Brasileira de
Ciência de Animais de Laboratório).
Informações referentes a produtos
utilizados no trabalho devem ser apresentadas em rodapé, com chamada no
texto com letra sobrescrita ao princípio
ativo ou produto. No rodapé devem
constar o nome comercial, fabricante,
cidade e estado. Para produtos importados, informar também o país de origem, o nome do importador/distribuidor, cidade e estado.

