
96

Arte Médica Ampliada, publicada continuamente desde 1981 – anterior-

mente com o nome de Ampliação da Arte Médica, é uma publicação 

trimestral da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica (ABMA). 

A revista tem acesso aberto e gratuito na página eletrônica da ABMA, e 

se destina à divulgação de trabalhos científicos originais, revisões, re-

visões sistemáticas, artigos de atualização ou divulgação, artigos sobre 

prática clínica e relatos de casos, traduções, e cartas ao editor, baseados 

na medicina antroposófica. Tais artigos devem ser inéditos, ou seja, não 

publicados ou apresentados a outro veículo de comunicação científica (à 

exceção das traduções, que deverão ter a autorização prévia do autor). 

Os artigos devem ser redigidos em bom português ou inglês, com resu-

mo em português e inglês, e devem ser enviados por e-mail para revis-

ta@abmanacional.com, com letra Arial tamanho 11, em Word (Windows) 

ou editor de texto semelhante. Uma rigorosa revisão gramatical deverá 

ser feita antes do envio do manuscrito. As imagens devem ser encami-

nhadas separadamente para o mesmo e-mail, sempre que possível em 

arquivos de alta resolução de imagens.

O material recebido não será editado ou formatado, pois esse trabalho 

é de responsabilidade do autor e cabe a ele enviá-lo de modo apresen-

tável. 

Todos os manuscritos enviados à Arte Médica Ampliada serão submeti-

dos à revisão por pares, feita pelo conselho editorial de forma incógnita e 

imparcial, omitindo-se aos examinadores os nomes dos autores. A deci-

são sobre a aceitação é tomada pelo conselho editorial, livre de qualquer 

influência ou pressão externas.

Os manuscritos que envolvam ensaios clínicos deverão vir acompanha-

dos de autorização de comissão de ética em pesquisa para realização 

dos experimentos em seres humanos ou em animais, de acordo com 

as recomendações da Declaração de Helsinque (1964 e suas versões de 

1975, 1983 e 1989), das Normas Internacionais de Proteção aos Animais 

e da Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos, e descritos na seção Material e métodos. Na 

ausência da autorização da comissão de ética, tais manuscritos serão 

rejeitados sem sequer serem avaliados pelo conselho editorial.

Critérios gerais 

O manuscrito poderá ser escrito em português ou inglês. A seguir as 

especificações gerais. 

Título: Deverá ser claro e conciso, em português e em inglês, escrito de 

forma normal e não em caixa alta. Se houver subtítulo, deverá ser em 

seguida ao título. Nomes em latim, como por exemplo, nomes científicos 

de plantas ou minerais, deverão estar em itálico.

Autores: Nomes completos (nomes intermediários podem ser abrevia-

dos), abaixo do título do manuscrito, com titulação (profissão) e espe-

cialidade (ex.: médico antroposófico, farmacêutico homeopata, psicólo-

go clínico etc.), identificação da instituição ao qual pertence o autor (se 

houver) e endereço (com cidade, sigla do estado, CEP). Indicar o autor 

que deverá receber a correspondência, com seu endereço postal e/ou 

eletrônico (citar: “correspondências para ...”).

Resumo: O manuscrito deverá conter resumo em português e abstract 

em inglês, cada um com até 350 palavras.

Descritores: Palavras-chave e keys words: deverão conter 3 a 6 descrito-

res, separados por ponto e vírgula, se possível baseados nos Descritores 

em Ciência da Saúde (DeCS) da Biblioteca Regional de Medicina (Bire-

me), disponível no endereço eletrônico http://decs.bvs.br

Tabelas e figuras: As tabelas devem ser inseridas no texto, numeradas 

com algarismos arábicos (Tabela 1, Tabela 2 etc.). Idem para figuras 

(ilustrações gráficas, fotos, desenhos, mapas). Elas devem ter um título 

descritivo curto, localizado acima no caso das tabelas, e abaixo no caso 

das figuras.

Referências bibliográficas: Arte Médica Ampliada usa, para as referên-

cias, o estilo de Vancouver. As referências deverão ser numeradas (nú-

mero sobrescrito) na ordem de aparecimento no texto, e não em ordem 

alfabética, com as seguintes informações:

Autor(es): Último sobrenome seguido de iniciais do(s) autor(es), sepa-

rados por vírgula, sem ponto ou espaço entre as iniciais (se houver mais 

de seis autores deverá ser usado “et al.” após o sexto autor). Exemplo:

- Vieira LG, Souza NS, Silva Filho BI, Zanelli Júnior M, Ribeiro T, Medeiros 

R et al.

Um mesmo autor em vários trabalhos deve ser repetido em cada refe-

rência.

Quando se tratar de organização, esta deverá ser citada. Exemplo:

- World Health Organization.

Se se tratar de órgão administrativo de um país, estado ou cidade, seu 

nome deverá ser precedido pelo nome da unidade geográfica. Exemplos:

- Brasil. Ministério da Saúde.

- São Paulo (Estado). Secretaria da Saúde.

Título: Deverá ser transcrito exatamente como está na obra referenciada, 

sem negrito, itálico ou grifo, com letra maiúscula apenas para a inicial 

da primeira palavra do título (exceção obviamente para as palavras que 

naturalmente são grafadas com a primeira maiúscula, como os nomes 

próprios, acrônimos, siglas e particularidades do idioma). Exemplos:

- Elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar.

- O uso do Viscum album no tratamento do câncer segundo Steiner.

- Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin.

- A medicina antroposófica no SUS.

Citação de periódico (revistas)

Autor(es). Título do artigo. Nome da revista abreviado. Ano da publica-

ção; volume seguido de número entre parênteses: página inicial-página 

final. Exemplos: 

- Kienle GS, Kiene H. Como escrever um relato de caso. Arte Méd Ampl. 

2011;31(2):34-7.

- Zhou M, Zhou D, He L. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N 

Engl J Med. 2010;363(8):743-54. 

- World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO po-

sition paper. Biologicals. 2009;37(5):338-44.

Para paginação indicam-se as páginas iniciais e finais sem considerar a 

repetição das dezenas, centenas etc. Exemplo: 331-9.

Citação de livro

Autor(es). Título do livro. Edição (seguida da abreviação “ed.”, exceto 

quando for a 1a ed., que não deve ser indicada). Nome da cidade: nome 

da editora; ano da publicação.  Exemplo:

- Moraes WA. Medicina antroposófica: um paradigma para o século XXI. 

São Paulo: Associação Brasileira de Medicina Antroposófica; 2005.

A designação de volume de livros não é indicada. 

A cidade deve ser citada conforme mencionada na publicação (exem-

plo: New York, Berlin etc.). Para cidades com homônimos, indica-se 

entre parênteses seu estado ou país. Exemplo: Cambridge (UK), Cam-

bridge (Mass.).

Para local de publicação incerto: Se nenhuma cidade puder ser identifi-

cada, cita-se [s.l.], abreviação de sine locus, entre colchetes.

A editora deverá ser citada sem elementos que mencionem sua natureza co-

mercial ou jurídica, como Livraria, Editora, Verlag, Publishing House, Ltda etc.
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Para data de publicação incerta: Se nenhuma data puder ser identifica-

da, cita-se [s.d.], abreviação de sine die, entre colchetes.

Citação de capítulos de livros

Autor(es). Título do capítulo. In: Autor(es) do livro. Título do livro. Edição 

(seguida da abreviação “ed.”, exceto quando for a 1a ed., que não deve 

ser indicada). Nome da cidade: nome da editora; ano da publicação. 

Página inicial e final. Exemplo:

- Leroi A, Leroi R. Carcinoma – etiologia e terapêutica. In: Husemann F, 

Wolff O. A imagem do homem como base da arte médica. São Paulo: 

Associação Beneficente Tobias; 1987. p.794-825.

Citação de publicações eletrônicas

Deverão ser seguidos os modelos citados anteriormente para livros, 

capítulos de livros e periódicos. Acrescenta-se após o autor e título, a 

especificação da mídia eletrônica entre colchetes: Internet, CD-ROM etc. 

E após o ano, acrescentar a data abreviada da citação e o endereço ele-

trônico quando for o caso. Exemplos:

- World Health Organization. Making cities smoke-free [monogra-

fia na Internet]. Geneva: World Health Organization; 2011 [citado 

2011 Dez 26]. Disponível em: http://whqlibdoc.who.int/publica-

tions/2011/9789241502832_eng.pdf

- Smith JH, Miller D. Nutrition for the elderly [CD-ROM]. 5th ed. London: 

Green House; 2008.

Citação de tese ou dissertação

Autor(es). Título da tese ou dissertação. Entre colchetes especificar se é 

tese ou dissertação. Nome da cidade: nome da instituição; ano da pu-

blicação. Exemplo:

- Silva AC. Efeito da Passiflora alata nos distúrbios de sono [tese]. Curi-

tiba: Universidade Federal do Paraná; 2005.

Se a tese ou dissertação se encontra em suporte eletrônico, acrescentar 

data abreviada da citação e endereço eletrônico. Exemplo:

- Klingbeil MFG. Ação do Viscum album em cultivo celular de carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço [tese]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo; 2007 [citado 2011 Dez 27]. Disponível em: http://www.teses.usp.

br/teses/disponiveis/23/23141/tde-01042011-174246/pt-br.php

Citação de trabalho apresentado em evento

Autor(es). Título do trabalho. In: nome do evento; data abreviada; cida-

de. Exemplo:

- Silva RM. Doença cardiovascular e hipertensão. In: 10º Congresso Bra-

sileiro de Medicina Antroposófica; 2011 Jul 28; Belo Horizonte.

Citação de anais de congresso

Autor(es). Título do trabalho. In: Editores dos anais. Título do evento; 

data abreviada do evento;  cidade do evento. Cidade de publicação: edi-

tora; ano da publicação. Página inicial-final. Exemplo: 

- Araújo Júnior EW, Caponero R. Avaliação física: aspectos essenciais em 

cuidados paliativos. In: Pimenta CAM, Kurita GP, Corrêa CF. 10° Simbidor 

arquivos 2011; 2011 Set 29-Out 1; São Paulo. São Paulo: Solução e Ma-

rketing; 2011. p. 223-4.   

Citação de trabalho apostilado

Autor(es). Título. Entre colchetes: apostilado. Cidade: editores; ano da 

publicação. Página inicial e final. Exemplo:

- Blanco GA. Os temperos à luz da antroposofia [apostilado]. São Paulo: 

Associação Brasileira de Medicina Antroposófica; 1996. 37p.

Citação de bula de medicamento

Nome comercial: nome genérico. Entre colchetes: bula de medicamento. 

Responsável técnico. Cidade: laboratório; ano da publicação. Exemplo:

- Bryophyllum Argento Cultum: Bryophyllum calycinum argento cultum 

D2 [bula de medicamento]. Responsável técnico Sherlise de Cassia Vieira 

Marcelino. São Paulo: Weleda do Brasil; 2011.

Citação de bula de medicamento em página eletrônica na Internet

Idem ao anterior, acrescentando-se após o nome genérico entre colche-

tes: bula de medicamento na Internet. E ao final, data da citação entre 

colchetes e endereço eletrônico. Exemplo:

- Arnica Weleda: Arnica montana D3 [bula de medicamento na Internet]. 

Responsável técnico Sherlise de Cassia Vieira Marcelino. São Paulo: We-

leda do Brasil; 2010 [citado 2012 Jan 08]. Disponível em: http://www4.

anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM%5B32254-1-0%5D.PDF 

Citação de publicação oficial

País, estado ou município. Órgão público. Título. Cidade: editora; ano da 

publicação. Exemplos:

- Brasil. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Bra-

sil. Brasília (DF): Senado; 1988.

- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n. 26, de 30 

de março de 2007. Dispõe sobre o registro de medicamentos dinamiza-

dos industrializados homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos. 

Diário Oficial da União, Brasília (DF); 2007 Abr 2; Seção 1:57-62.

Evitar citar ‘comunicação pessoal’, a menos que isso forneça infor-

mação essencial não disponível a partir de fonte pública. Nesse caso, 

o nome da pessoa e a data da comunicação devem ser citados entre 

parênteses no texto.

Tipos de manuscritos aceitos e seus respectivos formatos

Artigo original

É o manuscrito destinado a divulgar resultados de pesquisa científica 

que possa ser replicada e/ou generalizada, apresentando dados origi-

nais de descobertas com relação a aspectos experimentais ou observa-

cionais de característica médica, bioquímica ou social, e inclui análise 

descritiva e/ou inferências de dados próprios.

Deverá ser organizado em: Título, resumo (deverá conter os tópicos: 

introdução, pacientes e métodos ou material e métodos, resultados e 

conclusão) palavras-chave, abstract (deverá conter os tópicos: back-

grounds, methods, results, conclusion), key words (conforme descri-

tos acima), introdução (deverá constar breve revisão de literatura e 

os objetivos do trabalho), pacientes e métodos ou material e métodos 

(deverá ser feita apresentação completa das técnicas originais em-

pregadas ou com referências de trabalhos anteriores que as descre-

vam; as análises estatísticas deverão ser igualmente referenciadas), 

resultados, discussão e conclusão, agradecimentos (quando houver, 

devem ser breves, diretos e dirigidos apenas a pessoas ou institui-

ções que contribuíram substancialmente para a elaboração do tra-

balho), declaração de conflito de interesses (citar se há conflito de 

interesses ou não; em caso positivo, citar qual), apoio financeiro (se 

houver, citar as instituições patrocinadoras do trabalho), referências 

bibliográficas (conforme descrito acima).

Artigo de revisão

Destina-se à descrição de um determinado assunto relevante, em 

que o autor apresenta uma análise crítica da literatura. Tem por 

objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de inves-

tigação já publicados. O artigo de revisão deverá ser organizado 

em: Título, resumo, palavras-chave, abstract, key words, introdução. 

Poderá haver material e métodos, resultados, discussão e conclusão 

– ou o texto poderá ser dividido em subtítulos, conforme o tema. 

A seguir, agradecimentos (se houver), declaração de conflito de 

interesses (citar se há conflito de interesses ou não; em caso po-

sitivo, citar qual), apoio financeiro (se houver, citar as instituições 

patrocinadoras do trabalho), referências bibliográficas (conforme 

descrito acima).

Revisão sistemática (incluindo meta-análise)

Deverá ser organizada em: Título, resumo, palavras-chave, abstract, key 

words, introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclu-

são, agradecimentos (se houver), declaração de conflito de interesses 

(citar se há conflito de interesses ou não; em caso positivo, citar qual), 

apoio financeiro (se houver, citar as instituições patrocinadoras do tra-

balho), referências bibliográficas (conforme descrito acima).

Instruções aos autores
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Instruções aos autores

Artigo de atualização ou divulgação

É o artigo que relata informações geralmente atuais sobre tema de 

interesse para determinada especialidade, uma nova técnica, por ex-

emplo, e que tem características distintas de um artigo de revisão. 

Deverá ser organizado em: Título, resumo, palavras-chave, abstract, 

key words, introdução. Poderá haver material e métodos, resultados, 

discussão e conclusão – ou o texto poderá ser dividido em subtítulos, 

conforme o tema. A seguir, agradecimentos (se houver), declaração 

de conflito de interesses (citar se há conflito de interesses ou não; em 

caso positivo, citar qual), apoio financeiro (se houver, citar as institui-

ções patrocinadoras do trabalho), referências bibliográficas (conforme 

descrito acima).

Relato de caso

Deverá ser organizado em: Título, resumo, palavras-chave, abstract, key 

words, introdução, texto com descrição do caso, anamnese, descrição do 

quadro clínico-laboratorial, hipóteses diagnósticas, tratamento, resulta-

dos e evolução, registro do estado atual, achados anátomo-patológicos, 

discussão e conclusão (com comentários e comparação com relatos si-

milares, e sugestões para investigação complementar ou correlata). A 

seguir, agradecimentos (se houver), declaração de conflito de interesses 

e referências bibliográficas (conforme descrito acima).

Carta ao editor

Pode ser encaminhado à Arte Médica Ampliada comunicado breve de 

assuntos relevantes e de interesse aos médicos antroposóficos, algum 

comentário sobre artigos previamente publicados, particularmente um 

comentário que possa adicionar, esclarecer ou pontuar uma insufici-

ência em um artigo, ou a resposta do autor sobre tais comentários. O 

formato é livre.

Direitos autorais 

Ao encaminhar um manuscrito para a revista, os autores devem estar 

cientes de que, se aprovado para publicação, o copyright do artigo, in-

cluindo os direitos de reprodução em todas as mídias e formatos, deverá 

ser concedido exclusivamente para a Arte Médica Ampliada. A revista 

não recusará as solicitações legítimas dos autores para reproduzir seus 

artigos.

Os artigos que não estiverem de acordo com essas normas serão devol-

vidos para os autores fazerem as devidas adequações.

São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos 

emitidos nos trabalhos. Contudo, reserva-se ao conselho editorial da 

Arte Médica Ampliada o direito de sugerir ou solicitar modificações que 

julgar necessárias.

Arte Médica Ampliada, in continuous publication since 1981 – previously 
named Ampliação da Arte Médica –, is a quarterly journal of Brazilian 
Association of Anthroposophic Medicine (ABMA). The online version is 
freely available on the ABMA website. The journal accepts scientific pa-
pers on the field of anthroposophic medicine, in the form of original 
articles, reviews, systematic reviews, update articles, translations, case 
reports and letters to the editor. Such articles must be unpublished and 
not submitted to another journal (except for translations, which must 
have prior authorization from the author). Manuscripts cannot be under 
simultaneous consideration for publication by any other journal. 
The papers should be written in good Portuguese or English, and they 
should be sent by e-mail to revista@abmanacional.com with font Arial 
size 11, in Word (Windows) or equivalent text editor. A rigorous grammar 
review should be done before sending the article. Images must be sent 
separately to the same e-mail whenever possible in high-resolution files. 
This material will not be edited or formatted. The author(s) is (are) respon-
sible for the accuracy and presentation of all such material. 

Instructions to the authors

All manuscripts sent to Arte Médica Ampliada will undergo editorial 
and peer review, done by the editorial board in incognita and impar-
tial means. The authors’ names are also omitted to the reviewers. The 
decision on acceptance is made by the editorial board, free from any 
external influence or pressure.
All studies involving human participants (clinical trials) or animals 
must have ethics committee authorization, according to the principles 
outlined in the Declaration of Helsinki (1964 and its versions of 1975, 
1983, 1989), in the International Rules of Animal Protection and in the 
Resolution 196/96 of Brazilian Health Council, and should be described 
in the Methods section. Without such authorization, the manuscript 
will not be accepted.
General criteria
The manuscript may be written in English or Portuguese. These are the gen-
eral specifications:
Title: It should be clear and concise, written in the normal way and not in 
capital letters. If there is a subtitle, it should come after the title. Names in 
Latin, such as scientific names of plants or minerals, must be in italics.
Authors: Full names (middle names may be abbreviated), under the 
title of the article, with degree (profession) and specialty (e.g.: an-
throposophic doctor, homeopathic pharmacist, clinical psychologist 
etc.), name of the institution to which the authors belong (if any) and 
address (including city, state abbreviation, ZIP code). Indicate the au-
thor who will receive correspondence with postal and/or electronic 
address (quote: “correspondence to ...”).
Abstract: Maximum length up to 350 words.
Descriptors: Key words: there should be 3 to 6 descriptors, sepa-
rated by semicolons, if possible based on descriptors available on 
the Internet site of Virtual Health Library: http://regional.bvsalud.
org/php/decsws.php
Tables and figures: They should be inserted in the text, numbered with 
Arabic numerals (Table 1, Figure 1 etc.), with a short descriptive title located 
above in the case of tables and below for figures (graphic illustrations, pho-
tos, drawings, maps).
References: For references, Arte Médica Ampliada uses the Vancouver style. 
References should be numbered (superscript numbers) in order of appearance 
in the text, do not alphabetize, with the following information: 
Author(s): Last name followed by initial(s) of author(s), separated by 
commas, no periods or spaces between initials (if more than six au-
thors should be used “et al.” after the sixth author). Example:
- Vieira LG, Souza NS, Silva Filho BI, Zanelli Júnior M, Ribeiro T, Medeiros R, 
et al.
The same author in several studies should be repeated for each reference.
When the author is an organization, it should be mentioned. Example:
- World Health Organization
In the case of an administrative agency of a country, state or city, its name 
should be preceded by the name of geographic unit. Examples:
- Brazil. Ministry of Health.
- São Paulo (state). Department of Health.
Title: It should be transcribed exactly as it is in the quoted reference, 
not bold, italic or underlined, with a capital letter only for the initial 
of the first word of the title (except obviously for the words that are 
naturally spelled with capital first, as names, acronyms, abbreviations 
and specific language). Examples:
- Anthroposophic medicine. Effectiveness, utility, costs, safety.
- O uso do Viscum album no tratamento do câncer segundo Steiner.
- Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin.
- A medicina antroposófica no SUS.
Citation of journal
Author(s). Title of the article. Abbreviated name of the journal. Year of publi-
cation; volume followed by number in parentheses: first page-last page. Ex-
amples:
- Kienle GS, Kiene H. Como escrever um relato de caso. Arte Méd Ampl. 
2011;31(2):34-7.
- Zhou M, Zhou D, He L. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N Engl 
J Med. 2010;363(8):743-54. 
- World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position 
paper. Biologicals. 2009;37(5):338-44.
For paging, cite the first and final pages without considering the repetition 
of tens, hundreds etc. Example: 331-9.
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Citation of book
Author(s). Title of the book. Edition (followed by the abbreviation “ed.” ex-
cept for 1st ed., which should not be indicated). Name of the city: name of 
publisher; year of publication. Example:
- Moraes WA. Medicina antroposófica: um paradigma para o século XXI. São 
Paulo: Associação Brasileira de Medicina Antroposófica; 2005.
The volume of the book is not quoted.
The city should be quoted as mentioned in the publication (example: New 
York, Berlin, São Paulo etc.). For cities with homonyms, indicate in paren-
theses its state or country. Example: Cambridge (UK), Cambridge (Mass.).
For unknown place of publication: If any city can be identified, cite [s.l.], ab-
breviation for sine locus, in brackets.
The publisher should be quoted without elements that mention its business 
or legal nature, such as books, publisher, Verlag, Publishing House, Ltd. etc. 
For date of publication uncertain: If no date can be identified, cite [s.d.]  , ab-
breviation for sine die, in brackets.
Citation of book chapter
Author(s). Title of chapter. In: Author(s) of the book. Title of book. Edition 
(followed by the abbreviation “ed.” except for the 1st ed. which should not 
be indicated). Name of the city: name of publisher; year of publication. First 
and last page. Example:
- Leroi A, Leroi R. Carcinoma – etiologia e terapêutica. In: Husemann F, Wolff 
O. A imagem do homem como base da arte médica. São Paulo: Associação 
Beneficente Tobias; 1987. p.794-825.
Citation of online publication
The same way as the models mentioned above for journal, book and chapter 
of book. It is added after the author and title, the specification of electronic 
media in brackets: Internet, CD-ROM etc. After the year, add the abbreviated 
date of the citation and web site if applicable. Examples:
- World Health Organization. Making cities smoke-free [monograph on the 
Internet]. Geneva: World Health Organization; 2011 [cited 2011 Dec 26]. Avail-
able from:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502832_
eng.pdf
- Smith JH, Miller D. Nutrition for the elderly [CD-ROM]. 5th ed. London: 
Green House; 2008.
Citation of thesis or dissertation
Author(s). Title of thesis or dissertation. Specify whether thesis or disserta-
tion in brackets. Name of the city: name of institution; year of publication. 
Example:
- Stähle S. Pilotstudie zur Evaluation gestaltungstherapeutischer Interven-
tion bei hämatologisch-onkologischen Erkrankungen [dissertation]. Ulm: 
Universität Ulm; 2001.
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epidermoide de cabeça e pescoço [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
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