Instruções aos autores
A Revista Reprodução & Climatério publica artigos originais, artigos de atualização, opiniões, breves comunicações, relatos de caso e cartas ao editor (no máximo 500 palavras), na área de medicina reprodutiva, climatério,
ginecologia endócrina e sexualidade. São aceitos artigos em português, espanhol ou inglês.

Os originais devem ser encaminhados para a SBRH, aos cuidados do editor, por correio eletrônico, para: sbrh@sbrh.org.br.
Os originais devem ser escritos em folha A4, com espaço
duplo e margens de 3 cm, em páginas numeradas. A fonte a ser utilizada é a Times New Roman, tamanho 12. Os
originais devem ser preparados na seguinte sequência:

Numere as referências por ordem de entrada no trabalho
e use estes números para as citações no texto. Todos os
autores devem ser citados, exceto quando houver mais
de seis autores, quando se pode citar os seis primeiros seguidos pela expressão latina et al. Observe alguns exemplos de citações:

Página de Rosto
Título do trabalho em português e inglês (o título não deverá ser colocado em negrito ou caixa alta), título conciso
(de 2 a 4 palavras, para constar no alto da página), nome
completo dos autores (p. ex.: Patrick Steptoe), nome da(s)
instituição(s) onde o trabalho foi desenvolvido, nome, endereço e e-mail do autor para correspondência.

Artigos em periódicos
1. Nahas EAP, Pontes A, Nahas Neto J, Traiman P, Luca L,
Abbade J. Efeitos da atividade física e da tibolona sobre a
densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa.
Reprod Clim. 2001;16:47-52.
2. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM,
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain
Res.2002;935:40-6.
Volume com suplemento:
3. Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and
safety of frovatriptan with shortandlong-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42Suppl 2:S93-9.

Resumo
Deverá conter no máximo 200 palavras e ser estruturado,
contendo: Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões e
Palavras-chaves. Evitar, no resumo, abreviações e referências
bibliográficas. Deverá ser acrescentado um resumo conciso,
de 2 ou 3 linhas com as principais conclusões do trabalho,
para ser colocado no índice da revista. Para artigos de atualização, comunicações breves, opiniões e relatos de casos,
não é necessário que o Resumo seja estruturado.
Abstract
Versão para o inglês do texto do Resumo, acompanhado
de keywords.
Texto do trabalho
Deverá conter Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Referências Bibliográficas. As abreviações devem
ser restritas e sempre definidas na primeira aparição no
texto. Eventuais tabelas deverão ser numeradas em algarismos arábicos, com título explicativo do conteúdo.
Não se colocam traços verticais e limita-se os horizontais
a um acima da tabela e um ao final. As figuras, fotos ou
desenhos devem ser limitados ao estritamente necessário, e serão numerados em algarismos arábicos, com
legenda explicativa. Tabelas, fotos, figuras e desenhos
devem ser enviados em páginas separadas.
Nas referências bibliográficas, as citações devem
obedecer às normas de Vancouver. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no site:
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Livros
4. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: RavenPress; 1995. p.465-78.
5. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for
elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
Cartas e Editoriais
6. Kremer J. Yardsticks for successful donor insemination
[letter]. FertilSteril 1991;55:1203-4.
7. Cancer in South Africa [editorial]. S AfrMed J 1994; 84:15.
Os manuscritos serão avaliados pelo Conselho Editorial de
Reprodução & Climatério, podendo ser recusados, aceitos
sem correções, ou aceitos com sugestões de correções, sendo neste último caso reencaminhados aos autores. Após
aceitação definitiva, deverá ser feita carta assinada por todos
os autores, fazendo menção que o manuscrito não foi publicado anteriormente e dizendo concordar com a publicação
e transferência de copyright para Reprodução & Climatério.
Os editores reservam-se o direito de fazer alterações gramaticais e estruturais que julgarem necessárias.

