Diretrizes para Autores Revista Saúde.com-Ciência
A Revista Saúde.Com-Ciência não cobra a submissão, avaliação, revisão, tradução e
publicação de artigos. Todo o processo editorial é gratuito para os autores e autoras.
Todos os textos devem seguir a orientação do formato/normas da ABNT mais recente.
O template enviado servirá como um guia de como formatar o trabalho, levando em
consideração as particularidades de cada seção.
Autores: Será obrigatória a autoria e/ou co-autoria de pelo menos um servidor (docente
e/ou técnico-administrativo). É desejável que haja o número máximo de cinco alunos
como autores e/ou co-autores.
Seções: serão recebidos para avaliação artigos científicos, de relatos de experiência,
de reflexão e entrevistas, conforme definições a seguir:
•

•

•

•

Artigos científicos: texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias,
métodos, técnicas, processos e resultados advindos de pesquisa científica nas
diversas áreas do conhecimento. São resultados de pesquisa científica.
Estrutura textual esperada neste manuscrito: RESUMO; ABSTRACT;
INTRODUÇÃO;
METODOLOGIA;
RESULTADOS
E
DISCUSSÃO;
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS. Tamanho
esperado: no mínimo 4000 e no máximo 5000 palavras. RESUMO, ABSTRACT
e REFERÊNCIAS não contam, apenas o restante do texto.
Relatos de experiência: texto que descreve uma dada experiência que possa
contribuir de forma relevante para determinada área de atuação. Descrição de
uma vivência profissional/acadêmica tida como exitosa ou não, mas que
contribua com a discussão, a troca e a proposição de ideias para determinado
campo de conhecimento. Estrutura textual esperada neste manuscrito:
RESUMO; ABSTRACT; INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; RESULTADOS E
DISCUSSÃO; CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.
Tamanho esperado: no mínimo 4000 e no máximo 5000 palavras. RESUMO,
ABSTRACT e REFERÊNCIAS não contam, apenas o restante do texto.
Artigos de Reflexão: texto que descreve temas atuais para a Farmácia,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, assim como para a formação em saúde, fruto
de um processo reflexivo em diálogo com a literatura acadêmica. Tamanho
esperado: no mínimo 4000 e no máximo 5000 palavras. RESUMO, ABSTRACT
e REFERÊNCIAS não contam, apenas o restante do texto.
Entrevistas: texto apresentando diálogo entre duas ou mais pessoas
(entrevistador e entrevistado), cujo principal objetivo é extrair e explorar
declarações e informações sobre determinado assunto de pessoas que sejam
relevantes para a sua área de atuação. Estrutura textual esperada neste
manuscrito: RESUMO DA BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO (ENTRE 10 E 15
LINHAS), TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA; REVERÊNCIAS CASO HAJAM.
Tamanho esperado: no mínimo 2000 e no máximo 3000 palavras. Não contar
nesse limite o resumo da biografia do entrevistado e nem as referências, se
houver.

Outras informações:
1. Deve ser informado, em nota de rodapé, se o manuscrito é parte de pesquisa,
se possui fomento (financiamento de órgãos de pesquisa públicos ou privados,
ou de outros órgãos como instituições e empresas), e se o trabalho já foi
apresentado, em sua totalidade ou parte, em eventos científicos;

2. O texto deverá ser revisado por um profissional habilitado antes de ser
submetido à revista. A revisão do texto é de exclusiva responsabilidade do
autor.
3. Todos os trabalhos submetidos, em qualquer seção, obrigatoriamente terão que
contar com uma carta de consentimento com a assinatura de todos os autores,
inserida na plataforma como documento suplementar. Na falta deste documento,
o trabalho será excluído da revista.

