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Você Pesquisador, Cirurgião ou Residente disponibilizamos esta
analítico. Não significa dizer que, em uma única pesquisa, podem ser
oportunidade para divulgar conteúdos cientíﬁcos na nossa área e correspondidas todas as questões envolvidas no problema.
relatas. Não desanime e vá adiante. É preciso estar atento as normativas metodológicas e da própria revista. Sugerimos algumas dicas:
a) faça uma observação detalhada de algum tema de seu interesse
ou caso (s) clínico (s) que apareça (m) no consultório, hospital,
curso, etc.
b) esteja atento aos princípios de bioética e legislação de seu país.
c) discipline o processo de elaboração de acordo com o tipo de estudo.
d) transcreva na for ma de artigo e nos envie através do email
brjoms.artigos@gmail.com
e) o artigo será avaliado por pares no intuito de garantir a qualidade
e publicação.
f) normas mais detalhadas entre no site http://www.brjoms.com
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Cremos que nossa missão tem sido cumprida com ﬁnalidade de
estimular o professor, proﬁssional de Saúde, aluno de graduação e
pós-graduação a publicar na área de cirurgia e aﬁns, além disso, contribuir com o desenvolvimento da pesquisa cientíﬁca e o intercâmbio
na comunidade acadêmica.
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