
 

Diretrizes para autores 

A Revista Rios Eletrônica Saúde destina-se a publicação de artigos oriundos de 

trabalhos na área de Saúde Coletiva e Ciências Biológicas II. A revista é um periódico 

eletrônico publicado semestralmente que tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento e a divulgação da pesquisa científica, por meio da ampliação dos 

recursos de disseminação dos meios eletrônicos. 

A submissão ao periódico implica automaticamente a transferência de responsabilidade 

e direitos autorais, bem como os autores declaram que não há conflitos de interesses, de 

cunho acadêmico, pessoal, financeiro, comercial e político, além da ciência que o 

trabalho não está sendo considerado para publicação em outra revista, seja no formato 

eletrônico ou impresso. 

A revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical com vistas a manter o padrão culto da língua respeitando, 

contudo, o estilo dos autores e que os originais não serão devolvidos aos autores.    

NORMAS GERAIS  

Poderão ser submetidos para publicação nas seguintes seções: 

a) Pesquisas 

b) Revisões 

c) Relatos de caso 

Seções:  

a) Pesquisas: Esta seção consta de artigos inéditos, contribuições originais 

resultantes de observações experimentais, de estudos de natureza 

epidemiológica, ou outros, representando novos resultados ou o progresso nos 

diversos campos da Saúde. Os artigos enviados para esta seção terão prioridade 

sobre os demais. Esta seção está formalmente dividida nos seguintes itens: 

Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão, Referências, além 

de Resumo e Abstract. 

 

b) Revisões: Estudos em que revisam de forma ordenada e sintética, resultados de 

pesquisas a respeito de um tema específico, de forma que não altera a ideia 

original dos autores, podendo ser do tipo narrativa ou sistemática (incluindo 

integrativa e metanálise). Deve conter um máximo de 15 páginas e mínimo de 

08, incluindo resumos e referências, o número de referências nessa seção é 

ilimitado. 

 



c) Relatos de Caso: Relato de caso clínico altamente informativo ou incomum 

constando de três itens: Introdução, Relato e Comentários. As Referências 

devem ser restritas às essenciais, no máximo a doze(12). 

 

Itens da seção Pesquisas: 

Introdução: Neste item são caracterizados de modo sumário, o problema 

estudado/objeto de estudo, a hipótese, justificativa do trabalho e os objetivos. 

Métodos: Descrever o desenho do estudo, amostra, a forma de seleção da 

amostragem, variáveis em estudo, instrumento/técnica de coleta de dados, 

processamento e análise estatística dos dados. Caso o trabalho tenha sido 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa descrever na metodologia bem como 

o número do parecer. Para os dados de natureza secundária informar na 

metodologia do estudo, e detalhar qual a fonte de coleta dos dados. 

Análise estatística: Informar os testes estatísticos aplicados, bem como testes de 

normalidade e/ou homogeneidade se houver. Especificar e justificar se houver 

transformações dos dados das variáveis e informar o nível de significância 

adotado (p-valor) e/ou intervalo de confiança. Neste item apontar o programa 

estatístico utilizado quando houver, bem como sua versão.  

Resultados: A apresentação dos resultados deve ser de maneira sequencial e 

racional, utilizar tabelas, quadros e figuras sempre que possível. Para estudos 

quantitativos os resultados devem ser separados da discussão, no caso de estudos 

qualitativos podem ser estruturados os resultados e discussão juntos a escolha do 

autor.  

Discussão: Discutir os principais resultados encontrados, interpretando-os e se 

possível comparar com os já descritos nas literaturas nacionais e internacionais. 

Evitar mencionar os resultados já descritos na seção resultados, apenas em casos 

absolutamente necessários. 

Conclusão: As conclusões devem responder de forma direta os objetivos 

traçados na pesquisa, recomendações podem ser incluídas ao final deste item. 

Evitar bordões do tipo: “mais estudos se fazem necessário...”.  

* A apresentação dos resultados e discussão pode ser feito os dois tópicos juntos 

ou separados, ex.: 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

RESULTADOS 

DISCUSSÃO 

 



Dimensões: 

O texto completo (título, autores, resumo, abstract, corpo do trabalho com 

figuras e referências) deve conter no mínimo 08 e máximo 15 páginas, digitadas 

em Word com fonte Times New Roman 12, papel formato A4, margens 

superior/direita 2,5cm, esquerda /inferior 2,5. 

 O espaçamento entre linhas 1,5 e entre parágrafos sem espaçamento. 

 O parágrafo justificado e numeração de páginas no canto inferior direito. O 

recuo ao início do parágrafo de 0,5 cm (especial, primeira linha). 

Resumo/Abstract 

Pode ser escrito com, no máximo 250 palavras e apresentar de forma concisa, os 

objetivos, a metodologia e os principais resultados alcançados e as principais 

conclusões. Não deve conter citações. O texto deve estar justificado, escrito em 

times New Roman tamanho 12, recuo de 1,25 cm da direita e esquerda e com 

espaçamento simples entre linhas. No final do resumo deve-se indicar de três até 

5 palavras-chave desde que esteja dentro dos descritores de Ciências da Saúde 

(DeCS), separadas por ponto. O resumo/abstract em pesquisa deverá ser 

estruturado obrigatoriamente em objetivo, métodos, resultados e conclusão.  

 

A escolha dos descritores deverá seguir DeCS da BIREME, acessado através do site: 

www.bireme.org ou www.bireme.br, com o número mínimo de três e máximo de seis 

descritores. 

 

Agradecimentos 

Espaço optativo destinado a citação de pessoas que contribuíram com o artigo, porém 

não foram inclusos como coautores, ou fontes de financiamento e apoio material. 

 

Figuras 

São consideradas figuras todas as ilustrações do tipo fotografias, gráficos, mapas, 

desenhos profissionais etc. As Figuras e seus títulos devem ser inseridos no corpo do 

texto submetido, no local definido pelo autor. Devem ser numeradas em algarismos 

arábicos, de modo consecutivo na ordem em que aparecerem no texto. Fotografias do 

rosto ou do corpo inteiro de pacientes quando indispensáveis devem vir acompanhadas 

de permissão por escrito do paciente ou do seu responsável legal, além do Parecer do 

Comitê de ética em Pesquisa. Quando forem usados números, letras e setas nas 

ilustrações, estas devem ser mencionadas devidamente no título das mesmas. Os títulos 

das Figuras devem ser também, auto- explicativos.  

 

 

 

 

http://www.bireme.org/
http://www.bireme.br/


Tabelas 

As tabelas devem ter um número em algarismos arábicos, sequencial, escrito na parte 

superior à esquerda da página, precedida da palavra tabela. Devem conter um título por 

extenso, escrito no topo da Tabela, para indicar a natureza e abrangência do seu 

conteúdo, o título deve ser com fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito e 

alinhado à esquerda. A fonte de informação da Tabela deve ser colocada 

preferencialmente abaixo da tabela em letra maiúsculo-minúscula para indicar a 

autoridade dos dados e/ou informações da tabela, precedida da palavra. No texto interior 

deve-se usar a fonte Times New Roman tamanho 10, centralizado, espaçamento 

simples. Pode-se utilizar legendas para descrever os resultados da tabela. 

- Ao total o quantitativo de tabelas e figuras será limitado em sete. 

TÓPICOS E SÚB TÓPICOS 

Os tópicos do artigo não recebem numeração, e são escrito em caixa alta, justificada e 

negrita, na mesma fonte das demais seções (time News Roman 12) ex.: 

INTRODUÇÃO 

MÉTODOS 

DISCUSSÃO 

Os sub tópicos são escritos em negrito sem caixa alta, ex.:  

Análise estatística 

 

REFERÊNCIAS 

A regra geral para elaboração das referências segue o modelo de “Vancouver”, Os 

requisitos uniforme para originais submetidos a periódicos biomédicos (Uniform 

Requeriments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing 

for Biomedical Publication), foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de 

Revistas Médicas – ICMJE, baseado em grande parte no padrão ANSI, adaptado pela 

U.S. National Library of Medicine (NLM). O documento original pode ser encontrado 

através dos sites: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ e 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.  

As referências são descritas com fonte Time News Roman 11, ao final do texto (Tópico 

Referências, permanece no padrão dos demais tópicos), ex.:  

REFERÊNCIAS 

1. Souza, JGS, Sá, MAB, Popoff, DAV. Comportamentos e conhecimentos de cirurgiões-

dentistas da atenção primária à saúde quanto ao câncer bucal. Cad. Saúde Colet., Rio de Janeiro. 

2016; 24 (2): 170-177. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


 

 

Usar entre 20 a 30 referências para pesquisa. 

Citação de referências: O sistema de citação adotado é o numérico, isto é, uma 

numeração única, consecutiva na ordem em que elas forem mencionadas pela primeira 

vez no texto, em algarismos arábicos, sobrescrita em relação ao texto sem menção aos 

autores, e que remete à relação de referências ao final do trabalho. Em casos especiais 

poderá ser mencionado o autor.  

Exemplos de citação numérica:  

a) Existe uma forte correlação positiva entre o peso e a altura 7- (uma referência) 

b) Existe uma forte correlação positiva entre o peso e a altura 7,8 - (duas referência 

consecutivas) 

c) Existe uma forte correlação positiva entre o peso e a altura 7,9 - (duas referência não 

consecutivas) 

d) Existe uma forte correlação positiva entre o peso e a altura 7-9 - (mais de duas 

referência consecutivas) 

e) Quando o autor participar da frase: Segundo Silva3 (escrito por um autor); Segundo 

Silva, Ribeiro3 (escrito por dois autores). 

f) Documentos escritos por mais de 6 autores, usar o et al, ex.: segundo Silva et al3. 

Formas de citação: 

1) Citação direta: Ex.: “ A abordagem adotada pelas evidências anedóticas se baseia em 

um raciocínio diferente da estatística”2. ou, Segundo Silva2 “ A abordagem adotada 

pelas evidências anedóticas se baseia em um raciocínio diferente da estatística”. 

*Observação: As citações diretas devem ser usados apenas em casos específicos, pois o 

uso destas com ideais repetidas dos autores empobrece o trabalho. 

Ex.: “ estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, 

desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde;3 

2) Citação indireta: Ex.: A abordagem adotada pelas evidências anedóticas se baseia em 

um raciocínio diferente da estatística2. 

3) Citação de citação (apud): Utilizar apenas em casos especiais, quando o documento 

original não puder ser recuperado. 

Exemplos: 

No texto 



a) Segundo Hewitt*, a perda de peso através da cirurgia bariátrica melhorou alguns 

volumes e capacidade pulmonar... 

b) Nota de rodapé 

Hewitt S. Long-Term improvements in pulmonary function 5 years after bariatric 

surgery. Obes Surg; 2014 apud8 

c) Na lista de referências 

Hewitt, S., Humerfelt, S., Sөvik, T.T. et al. Long-Term improvements in pulmonary 

function 5 years after bariatric surgery. Obes Surg (2014) 24: 705. 

 

Normas gerais para elaboração de referências 

1) A entrada de uma referência deve ser feita pelo autor (pessoa ou entidade coletiva), 

na ausência do mesmo utiliza-se o título; 

2) devem constar no final do trabalho em forma de lista e em ordem numérica conforme 

citada no texto; 

3) as  referências  devem  ser  alinhadas  à  margem  esquerda,  em  espaço  simples  e 

separado entre si por espaço duplo; 

4) pontuação: dar um espaço após ponto; após ponto e vírgula e após dois pontos; 

5) editora e data devem ser separadas por ponto e vírgula (;); 

6) nos  casos  em  que  a  referência  ocupar  mais  de  uma  linha,  reiniciar  na  primeira 

posição; 

7) o sobrenome é em letras minúsculas exceto as iniciais e não são usados pontos nas  

iniciais dos nomes; em caso de mais de um autor os  nomes são separados por vírgula 

(,). 

Política de privacidade 

Questões éticas 

O artigo deverá conter o nome do comitê de ética ao qual foi submetido e o número do 

processo em casos de pesquisa com seres humanos, respeitando a resolução 466/2012 e 

510/2016. Informar que os sujeitos de pesquisa assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). 

Autoria 

Os autores devem estar dentro dos critérios de autoria do ICMJE:  

a) Contribui para a concepção e planejamento, ou análise e interpretação dos dados; 



b) Contribui de forma significativa na elaboração do rascunho ou na revisão crítica do 

conteúdo; 

c) Participação da aprovação da versão final do manuscrito. 

d) O quantitativo de autores será limitado em até seis para a seção pesquisa e revisões e 

três para relato de caso. 

 

Documentos necessários para submissão: 

1 - Texto completo, sem identificação dos autores; 

2 - Lista de autores e afiliação (nomes completos, sem abreviatura, na mesma ordem a 

ser usada na publicação), endereço completo do autor principal (Cidade, estado, rua, 

número/complemento, bairro, país, cep e e-mail);  

3 - Cópia do parecer do comitê de ética em pesquisa com seres humanos no caso de 

artigos originais com dados primários. 

 

Processo de julgamento: 

Somente serão aceitos trabalhos encaminhados na formatação e no modelo padrão. 

 

 

 

 

 

 

 


