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INSTRUÇÕES AOS AUTORES DA REVISTA PESQUISA EM SAÚDE 
 
Os artigos publicados na revista seguem os requisitos uniformes recomendados pelo Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.org). A Revista apóia as políticas para 
registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee 
of Medical Journal Editor (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e 
divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 
somente serão aceitos para publicação, a partir de 2009, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) validados pelos 
critérios estabelecidos pelo CONEP. O número do protocolo deverá ser registrado ao final do 
resumo. 
 
A responsabilidade de conceitos ou asserções emitidos em trabalhos publicados na Revista cabe 
inteiramente ao(s) autor(es). Não serão aceitos trabalhos já publicados ou simultaneamente enviados 
para avaliação em outros periódicos. 
 
Todo artigo enviado para publicação deverá ser acompanhado de carta assinada por todos os 
autores, ressaltando que o mesmo é inédito e autorizando sua publicação na Revista. Esta carta deve 
incluir ainda: 
 
1) Declaração de Conflito de Interesse, para cumprimento da Resolução do CFM nº 1595/2000, 
que veda artigos, mensagens e matérias promocionais de produtos ou equipamentos de uso na área 
médica. 
2) Informações sobre fonte (s) de financiamento do trabalho, se houver, incluindo o número do 
processo. 
3) Declaração do autor do ineditismo do trabalho, conforme modelo. 
4) Número do parecer final de aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Toda 
matéria relacionada à investigação humana e à pesquisa animal deve ter aprovação prévia do 
Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsinki (de 1975 
revisada em 1983), das Normas Internacionais de Proteção aos Animais e da Resolução nº 196/96 
do Ministério da Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 
5) Termo de consentimento para a publicação do material contido no artigo (ex.: fotografias de 
pacientes, sujeitos da pesquisa).  
6) Autorização, se for o caso, de cada indivíduo identificado no trabalho como fonte de 
comunicação pessoal ou de resultados não publicados.. 
 
A Revista avalia para publicação os seguintes tipos de artigos: artigos originais e artigo de 
atualização (Revisão). 
  

Artigo original:  É o relato completo de investigação clínica ou experimental, prospectivo 
ou retrospectivo, estudo randomizado, ou duplo cego. O artigo deve ser constituído de 
Resumo, Introdução, Método, Resultados, Discussão, Considerações finais, Abstract e 
Referências. Recomenda-se cuidadosa seleção das referências, limitando-as em cerca de 
trinta (30). Deve conter no máximo oito (8) autores. 
 
Artigo de atualização (Revisão): O Conselho Editorial incentiva a publicação de matéria 
de grande interesse para a Comunidade dos cursos de saúde da Faculdade Christus. O texto 
deve ser completo atual constituído dos elementos: Resumo, Introdução, Método, 
Considerações finais, Abstract e Referências. É permitido para este tipo de trabalho a 
participação de até cinco (5) autores, incluindo o orientador e co-orientador.  
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Informações Gerais 
 
O(s) autor(es) deverá(ão) entregar o trabalho manuscrito, inédito (inclusive das ilustrações) na 
recepção do 5º andar (Faculdade Christus – campus Parque Ecológico) nos horários da 9:00h até 
11:00h e das 14:00h às 18:00h. Os itens exigidos para a aceitação do manuscrito: 

• Uma cópia impressa; 
• Declaração assinada pelo(s) autor(es) conforme modelo 
• Cópia do termo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, quando o artigo apresenta 

resultados de pesquisas envolvendo seres humanos. 
• Formulário de consentimento para publicação assinado pelo paciente e/ou responsável, para 

relato de caso ou quando o artigo inclui fotografia clínica; e  
• Autorização de cada indivíduo responsável identificado como fonte de comunicação pessoal 

ou de resultados não publicados, quando se aplicar.     
 
O trabalho também deverá ser enviado para o endereço eletrônico da Revista Pesquisa em Saúde 
(pesquisaemsaude@fchristus.com.br). 
 
O trabalho deve apresentar as seguintes características: 
• Formatação: 

- Folha: A4 ou no formato de 210 mmx297 mm 
- Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior 
- Margens: esquerda de 3 cm, direita de 2 cm, superior de 3 cm e inferior de 2cm. 
- Parágrafo: espaçamento entre parágrafos: 0; entre linhas: 1,5; alinhamento justificado;   
recuso especial na primeira linha: 1,25. 

•  Texto: o artigo deve conter: 
- Título, com máximo, oito palavras, em maiúsculas e negritas, em português. 
 - Resumo em português, no mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. 
 - Cinco palavras-chaves, em português, separadas entre si por ponto. 
 - Em seguida, deve ser iniciado o texto do artigo que deve contemplar as partes: 

 
Os artigos deverão ter no mínimo de 12 e o máximo de 15 páginas. 
 
Forma e estilo 
Os artigos devem ser concisos e redigidos em português. As abreviações devem ser limitadas aos 
termos mencionados repetitivamente, desde que não alterem o entendimento do texto, e devem ser 
definidas a partir da sua primeira utilização.  
 
ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS ORIGINAIS   
 
Página de Títulos: O título deve ser redigido em português e em inglês. Deve conter o máximo de 
informações e o mínimo de palavras. A sugestão é o título, com, no máximo, de oito palavras, em 
maiúsculas, centralizada e em negrito Não deve conter fórmulas, abreviações e interrogações. Deve 
ser acompanhado do(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) seguido de seus títulos profissionais e 
do nome da Instituição onde o trabalho foi realizado.  
 
Resumo: Escrito no idioma do país e deve conter no máximo 250 palavras, sem parágrafo (NBR 
6028). Deve ser informativo, contendo introdução, o objetivo, os métodos, os resultados com sua 
significância estatística. O resumo deve apresentar os seguintes elementos na sua estruturação: 
 Introdução:  um breve texto introdutório do resumo 

Objetivo: com o propósito(s) do trabalho. 
Método: descrição do material dos pacientes e dos métodos. 
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Resultados: descrição dos achados principais com dados estatísticos e sua significância. 
Descritores (antes unitermos): servem para pesquisa e recuperação de assuntos da 
literatura científica em bases de dados. Devem constar do DeCS (Descritores em Ciências da 
Saúde) criado pela BIREME e disponível em http://decs.bvs.br. Podem ser citados até dez 
(10) descritores. 

 
Texto do artigo e seus elementos 
 
Introdução:  Deve indicar o objetivo do trabalho e a hipótese formulada. Informações que situem o 
problema na literatura e suscitem o interesse do leitor podem ser mencionadas. Devem-se evitar 
extensas revisões bibliográficas, histórico, bases anatômicas e excesso de nomes de autores. Não 
incluir dados nem conclusões. Utilizar citações e referências bibliográficas conforme notas da 
ABNT – NBR 6023. 
 
Método: Texto preciso, breve, evitando-se extensas descrições de procedimentos usuais. É 
necessário identificar precisamente todas as drogas, aparelhos, fios, substâncias químicas, métodos 
de dosagem, etc., mas sem utilizar nomes comerciais, nomes ou iniciais de pacientes, nem seus 
números de registro no Hospital. A descrição dos métodos deve possibilitar a reprodução dos 
mesmos por outros autores. Incluir descrição geral dos métodos estatísticos e a aprovação do 
trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Utilizar citações e referências bibliográficas conforme 
notas da ABNT – NBR 6023. 
 
Resultados: Devem ser apresentados em seqüência lógica no texto, e exclusivamente neste item, de 
maneira concisa, fazendo, quando necessário, referências apropriadas a tabelas que sintetizem 
achados experimentais ou figuras que ilustrem pontos importantes. Não fazer comentários nesta 
sessão reservando-os para o capítulo Discussão. Não repetir o que já estiver nas tabelas.  
 
Discussão: Deve incluir os principais achados, a validade e o significado do trabalho, 
correlacionando-o com outras publicações sobre o assunto. Deve ser clara e sucinta evitando-se 
extensa revisão da literatura, bem como hipóteses e generalizações sem suporte nos dados obtidos 
no trabalho. Neste item devem ser incluídas as conclusões desde que fundamentadas nos dados do 
trabalho e recomendações quando necessário.  
 
Considerações finais: São comentários finais do(s) autor(es) necessários para melhor proporcionar 
consistência às idéias que foram construídas no transcorrer do assunto abordado no trabalhado. O 
texto deve ser conciso, não repetitivo, responder aos objetivos do trabalho, evidenciar o que foi 
alcançado com o estudo e a possível aplicação dos resultados na pesquisa; podendo ainda ser 
sugeridos outros estudos que complementem a pesquisa.  
 
Abstract:  Deve conter até 250 palavras e ser estruturado da seguinte maneira: 

Background: propósito do trabalho ou investigação. 
Methods: descrição do material e métodos. 
Results: descrição dos achados principais com dados estatísticos. 
Key Words: vide Descritores 

 
Referências: Devem respeitar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 
6023. As referências serão apresentadas no final do texto, em ordem alfabética, fonte Times New 
Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linha 1,0 e sem numeração nas 
entradas. Sugere-se que os autores priorizem trabalhos publicados nos cinco últimos anos. Os 
autores do artigo são responsáveis pela veracidade das referências.  
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• A Revista Pesquisa em Saúde segue às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), por tal motivo enfatiza-se os seguintes pontos: 

• As citações – as curtas (até três linhas) são inseridas no texto, entre aspas; (as longas mais de 
três linhas) devem ser apresentadas em um parágrafo, recuado a 4 cm da margem esquerda, 
com espaço simples e fonte Times New Roman, corpo 10, sem aspas. 

• As citações diretas (curtas e longas) devem apresentar o sobrenome do autor, ano de 
publicação e número da página. 

o Ex.: (RODRIGUES; BARBIERI, 2008, p.1071); Segundo Rodrigues e Barbieri 
(2008, p.1071). Em citações indiretas, usar: Rodrigues e Barbieri (2008). Não utilizar 
idem ou idem, ibidem. 

 
Observações não publicadas ou referências a "Summaries" de Congressos e comunicações pessoais 
devem ser citadas no texto, entre parênteses. Ex.: (Attie AD, et al: Hepatology, 1981, I:492, 
Summary). Mencionar todos os autores. Os autores do artigo são responsáveis pela veracidade das 
referências. Exemplos de formas de referências: 
 
MODELOS DE REFERÊNCIAS: 
 

LIVROS 

� Com um autor: 
 
BOGOSSIAN, L. Choque séptico: recentes avanços de fisiopatologia e do tratamento. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 1992. 

� Com dois autores: 
ANDRADE, F. H.S; BUENO, O. F. A. Neuropsicologia hoje. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 
 
� Com três autores: 
GARDNER, Ernest; GRAY, Dnald J.; O`RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo regional do corpo 
humano. 4.ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koognan, 1988. 
 
� Com mais de três autores: 
KALTEMBORN, F.M. et.al. Mobilização manual das articulações: método Kaltemborn de 
exame e tratamento das articulações. 5.ed. São Paulo: Manole, 2001 
 
� Com um responsável pela coordenação, organização ou direção: 
GURGEL, Nair; PARMIGIANI, Tânia (Org.). Um olhar para o letramento: rompendo silêncios e 
construindo histórias. Porto Velho: Edufro, 2001. 
 
� Com o mesmo autor: 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 
______. Conhecimento moderno. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
Obs.: Eventualmente o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas sucessivamente 

pode(m) ser(em) substituído(s), nas referências seguintes à primeira, por um traço e ponto 
(equivalente a seis espaços).   

 
� Com volumes: 
SILVEIRA, Augusto. Histórico da Humanidade. 2. ed. São Paulo: Atividade, 1999. 3v. 
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Obs.: Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, ou seja, mais de um 
volume, deve-se indicar a quantidade de volumes, seguida da abreviatura v. Ex.: FAUSTO, 
B. (Direção). História geral da civilização brasileira. São Paulo: DIFEL, 1990. 3v. 

 
� Com séries e coleções: 
CARVALHO, M. Guia prática do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1994. (Princípios, 243). 
 
Obs.: Indicam-se os títulos das séries e coleções e sua numeração tal como figuram no documento, 

entre parênteses. 
 
CAPÍTULO DE LIVRO 
 
LANNA, C. C. D. Doenças reumáticas. In: NOVAIS, E. N. V.; CARVALHO JÚNIOR, L. H. Fundamentos de 
ortopedia e traumatologia. Belo Horizonte: COOPMED, 2009. cap.23,  p. 519-520. 

 
TESE, DISSERTAÇÃO E MONOGRAFIA 
 
MELO, Rony Albuquerque Lins. O Projeto pedagógico em uma escola padrão: um estudo de caso. 
1995. 205f. Dissertação (Mestrado)-Programa de estudos pós-graduados em educação: psicologia da 
educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 1995.  
 
SILVA FILHO, A. R. Vascularização arterial do baço: estudo de independência e análise 
proporcional dos seus segmentos. 1991. 59f. Tese (Doutorado)-Departamento de Morfologia da Escola 
Paulista de Medicina, São Paulo, 1991. 
 
ARTIGOS  
 
� Periódico (impresso) 

MOURA, A. Sobreira de. Direito de habitação às classes de baixa renda. Ciência e trópico, Recife, 
v.1, n.1, p.71-78, jan./jun.1983.  
 
BOLETIM DO DEPRAN. Rio de Janeiro. 1967. Número especial.  
 
JORDAN, P. H.; THONRBY, J. Twenty years after parietal  cell vagotomy and antrectomy for treatment of 
duodenal ulcer. Annals of Surgery, Philadelphia, v. 220, n.3, p. 283-296, Sep. 1994. 
 
MEIRELLES, E. S.; KITADAI, F. T. Conceituação e atualização no tratamento da espondilite 
anquilosante. Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v.41, n.2, p. 101-107, mar./abr. 200l.  
 

� Periódico (On-Line): 
 
MORSE, S. S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerging Infectious Diseases, Atlanta, v.1, n.1, 
p.7-15, Jan./Mar. 1995. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8903148>. Acesso em: 5 jun. 
1996. 

� Artigos de jornal: 
LANDIM, P. M. B. Situação dramática. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 jan.1991. Cidades, p. 8. 
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REFERÊNCIA LEGISLATIVA 
 
� Leis e decretos: 
BRASIL. Decreto-lei nº 5452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. 
Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v.7, 1943. Suplemento. 
BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. Coleção de Leis da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, v.183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991. 
 
� Parecer: 
BAHIA. Tribunal de Contas. Procuradoria Administrativa. Convênio... Parecer H-62/77. Relator: 
Raimundo Viana. 14 abr. 1977. Revista da Procuradoria Geral do Estado, Salvador, v. 2, p. 129-
131, jan./dez. 1977. 
 
� Portarias: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Portaria n. 1872 de 16 set. 1982. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 24 set. 1982. Seção 2, p. 8340-8441. 
 
� Acórdãos, decisões e sentenças: 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de alçada civil. Nula é a ação de cobrança dirigida contra quem, 
como mandário, emitiu cheque. Ação rescisória n. 186.609. Geral - do Marcos Pires versus 
Domingos Teixeira. Relator: Machado Alvim. Acórdão de 27 fev. 1974. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 463, p. 158-159, maio de 1974. 
 
� Relatório: 
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria Geral. 1984. Rio de Janeiro, 1985.  
 
ANAIS  
SILVA, Luís Silveira. O meio ambiente no pantanal. In: Encontro de Iniciação Científica - 
convênio  CNPQ/UCDB/ UFMG/ UFMS/ UFU, 28., 1997, Goiânia. Anais... Goiânia: AUCDB, 
1997. 38 p. 
 
ENTREVISTA:  
GUERRA, Ailton. Informações sobre a Rádio Educação Rural e o Jornal do Comércio. Campo 
Grande, jan. 1997. 1 cassete (90 min). Gravação de vídeo.  
 
FOTOGRAFIA : 
CARDOSO, Cláudia. Pedra de Itapuca. Cidade. 1989. 3 fotografias, color. 18x 24 cm.  
 
MAPA : 
SMANIOTTO, Celso Rubens. Base espacial do perímetro urbano de Campo Grande. Campo 
Grande- MS - UCDB, 1995. Arquivo digital de mapas dwg: coloridos; 81,7 x 116,5 cm. Escala: 
1.250.000. 
 
BÍBLIA  
Gêneses. Português. In: Bíblia sagrada. 34. São Paulo: Ed. Ave-Maria, 1982. cap. 19, p. 65. A.T. 
  
DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO  
 
MICROSOFT Project for Windows 95: Project planning software. Version 4.1 [S.l.]: Microsoft Corporation, 
1995. 1CD-ROM. 
 



7 
 

ÁCAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E TECNOLOGIA 
“ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados Tropical. 1985. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp>. 
Acesso em: 30 maio 2002.  

QUADROS, GRÁFICOS, TABELAS E FIGURAS. 
• Quadros, gráficos, tabelas e figuras devem ser numerados, ter título e indicação da fonte 

(livro, artigo, produção própria etc). São inseridos no corpo do texto impresso, com as 
respectivas legendas, obedecendo às normas da ABNT. Apenas as iniciais do título devem 
estar maiúsculas. 
o Tabelas: Devem ser numeradas com algarismos arábicos, encabeçadas por suas legendas com 

uma ou duas sentenças. Cite as tabelas no texto em ordem numérica incluindo apenas dados 
necessários à compreensão de pontos importantes do texto. Os dados apresentados em tabelas não 
devem ser repetidos em gráficos. 

o Ilustrações: São fotografias, gráficos, desenhos, etc. Todas as figuras devem ser referidas no 
texto, sendo numeradas consecutivamente por algarismo arábico. Cada figura deve ser 
acompanhada de uma legenda descrita e colocada após as referências.  

 
Anexos e /ou apêndice: devem ser incluídos quando imprescindíveis à compreensão do texto. 
 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
Os artigos enviados para avaliação devem ser inéditos e não devem estar em processo de avaliação 
em nenhuma outra publicação.  
 
O processo consta basicamente de duas etapas: 
1ª - Avaliação preliminar realizada pelo editor que examina a adequação do trabalho à linha 
editorial da revista; 
2ª - Os artigos pré-selecionados são analisados pelo Conselho Editorial que avaliará dentro das 
áreas específicas.  
 
No caso de ocorrência de conflito de pareceres, o Coordenador Editorial avalia a necessidade de um 
novo parecer. Somente serão submetidos à avaliação os trabalhos que estiverem dentro das normas 
para publicação na Revista. Os artigos aprovados para publicação poderão passar por um 
aconselhamento editorial e metodológico, revisão ortográfica e gramatical. Ressalta-se que os 
avaliadores têm liberdade de apresentar sugestões de melhoria quanto ao conteúdo e à forma.  
 
O Conselho tem o direito de aceitar ou não os artigos enviados, assim como recusar o artigo em 
relação ao qual foram solicitadas e essas não foram atendidas. é reservado 
Poderá ocorrer aprovação de artigo que por razões editoriais não entra na edição na qual foi 
submetido. Este será indicado para ser disponibilizado em edição futura. 
 
A responsabilidade de conceitos ou asserções emitidos em trabalhos publicados na Revista cabe 
inteiramente ao(s) autor(es).  
 
• OBSERVAÇÕES: 
o 1 - Não são devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação dos trabalhos na Revista 

Pesquisa em Saúde. São concedidos ao(s) autor(es) três exemplares de cada Revista.  
o 2 – Não há obrigação da Revista em devolver os originais enviados. Os trabalhos aprovados serão 

disponibilizados na íntegra em versão impressa da Revista. 
o Em caso de dúvidas, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elaboração dos 

artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028; ou entrar 
em contato com a Coordenação Editorial da Revista via endereço eletrônico: 
pesquisaemsaude@fchristus.com.br.                                                                 

Fortaleza, 19/04/2010. 


