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POLÍTICA EDITORIAL 
 
A Revista Saúde UNG tem como missão estimular a produção e divulgação do conhecimento científico das 
diversas áreas da saúde. 
 
A revista é publicada somente no formato eletrônico com periodicidade trimestral. Aceita artigos inéditos, 
submetidos exclusivamente à Revista Saúde, nos idiomas português, inglês e espanhol. 
 
A Revista Saúde UNG apoia os padrões internacionais de boas práticas em pesquisa desenvolvidas pelo 
COPE (Committee on Publication Ethics), para editores e autores. Disponível em: 
https://publicationethics.org/about/guide 
 
Todos os artigos encaminhados para publicação resultantes de pesquisa com seres humanos devem 
apresentar cópia de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, Resolução CNS n° 466/2012, inclusive 
relatos de experiência e apresentação de casos clínicos. 
 
As pesquisas que envolverem animais necessitam da aprovação de Comissão de Ética no Uso de Animais, 
segundo a Lei n°11.794/2008. 
 
A responsabilidade pelos conceitos e ideais, bem como a exatidão do conteúdo veiculado pelos artigos é 
exclusiva dos autores.  A revista rejeita as práticas que ferem a ética em publicação como plágios e no caso 
de sua detecção os autores serão imediatamente comunicados. 
 
Todos os autores devem contribuir substancialmente para elaboração do manuscrito. A Revista Saúde UNG 
adota os critérios de autoria propostos pelo International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE), 
recomendando àqueles designados como autor que atendam aos quatro seguintes critérios de autoria: (1) Ter 
contribuições substanciais no desenho do estudo, ou na coleta, análise ou interpretação dos dados do estudo; 
(2) Ter participado da escrita ou revisão crítica do artigo; (3) Ter aprovado a versão final a ser publicada; (4) 
Ter responsabilidade de investigar e resolver questões relacionadas à integridade de qualquer parte do 
trabalho. Disponível em: http://www.icmje.org/ 
 
Para submissão do manuscrito, os autores devem declarar por escrito a contribuição de cada autor no 
documento de Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (modelo). 

 

Os autores concordam que ao publicar na Revista Saúde UNG estão cientes do modelo de licença 

adotado pela revista - Licença Creative Commons Licença CC BY 

(http:///creativecommons.org/licences). Essa licença permite que, após a publicação, o artigo 
seja copiado, distribuído, editado, remixado e utilizado para novas produções, desde que atribuído devido 
crédito aos autores e à sua publicação na Revista Saúde UNG. 
 
Os artigos submetidos devem acompanhar uma Carta ao Editor (Cover letter) constando os avanços e 
principais contribuições do manuscrito para a área da saúde diante das evidências recentes já publicadas 
sobre a temática. 
 
A Revista Saúde UNG possui financiamento próprio, tem acesso aberto e não cobra taxas de submissão ou 
publicação dos manuscritos. 
 

CATEGORIAS DE MANUSCRITOS 

https://publicationethics.org/about/guide
http://www.icmje.org/
http://creativecommons.org/licences
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Os manuscritos submetidos à publicação deverão ser encaminhados via Portal das Revistas Eletrônicas da 
UnG (http://revistas.ung.br/index.php/saude), sendo obrigatório o cadastro de todos os autores no portal 
da Revista Saúde – UNG e a informação do número de registro ORCID. Caso o autor não possua ORCID, 
deverá cadastrar em https://orcid.org/  
 
Os trabalhos submetidos deverão seguir as normas para publicação. É de responsabilidade do(s) autor(es) o 
ineditismo do material a ser divulgado, assim como a garantia de que ele não está sendo submetido para 
publicação em outro órgão. 
 
Serão aceitas as seguintes categorias de artigo  
 

1 ARTIGOS ORIGINAIS 
Artigos originais são trabalhos de pesquisa com dados originais de interpretação e/ou métodos. Os artigos 
originais devem conter as seções introdução, objetivos, método, resultados, discussão e conclusões; 
considerações finais também são permitidas. Sua extensão limita-se a 15 páginas incluindo ilustrações e 
referências. Para os artigos originais envolvendo experimentação, ou mesmo aplicação de questionários, em 
humanos é obrigatório o envio do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), reconhecido 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
 

Dicas para elaboração: Os objetivos devem ser claros e apresentados em verbo intransitivo. A seção 
métodos dependendo do estudo pode ou não conter as subseções tipo de estudo, amostra, critérios de 
inclusão e exclusão, procedimentos de coleta de dados, descrição dos instrumentos e equipamentos, 
tratamento dos dados. As seções resultados e discussão devem ser apresentadas sempre separadas. 
A discussão é uma etapa em que o pesquisador tenta estabelecer relações entre os diversos resultados 
da sua pesquisa, com os resultados de estudos já realizados sobre o assunto e as implicações do seu 
estudo para o problema em questão. As conclusões devem responder diretamente aos objetivos do 
estudo, não repetir os dados numéricos apresentados nos resultados, ser redigida de forma clara e 
curta. As considerações finais são reflexões e opiniões dos pesquisadores e são pertinentes em apenas 
alguns estudos. 

 

2 ARTIGOS DE REVISÃO 
São trabalhos de síntese e avaliação crítica sistematizada sobre determinado assunto, devendo conter os 
mesmos passos metodológicos de um artigo original (introdução, objetivos, método, resultados, discussão e 
conclusões). Sua extensão limita-se a 15 páginas. 
 

Dicas para elaboração: o método proposto em uma revisão da literatura deve incluir detalhadamente 
a estratégia de busca nas bases de dados. Na plataforma da BIREME (www.bireme.br) é possível a 
busca integrada e simultânea em diferentes bases de dados. A descrição dos critérios de inclusão é 
muito importante nas revisões de literatura, nessa seção o pesquisador define o idioma, o período de 
busca e as fontes que serão utilizadas na revisão de literatura. 

 

3 ARTIGOS ESPECIAIS  
Análise de aspectos teóricos e/ou construção de conceitos e/ou constructos teóricos da área da saúde, 
devendo conter introdução, justificativa do estudo, síntese conceitual e considerações finais. Deve ser 
considerado pelo Comitê Editorial como de especial relevância para área da saúde. Sua extensão limita-se a 
15 páginas. 
 

Dicas para elaboração: nesse tipo de artigo a originalidade e a importância do tema na atualidade são 
fatores importantes. O pesquisador deve apresentar algo crítico e realmente reflexivo para a área. 

 
 

4 RELATO DE CASO OU EXPERIÊNCIA 
Refere-se a descrições de experiências de assistência, ensino, pesquisa e extensão na área da saúde para 
divulgar aspectos inéditos e originais envolvidos. Sua extensão limita-se a 15 laudas e é necessário termo de 
uso de imagem assinada pelo paciente ou responsável caso sejam apresentadas fotos clínica e autorização 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 
segundo as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
 

Dicas para elaboração: os relatos de experiência também devem ser construídos em um formato lógico 

e científico. São sugeridas as seções: introdução, apresentação do caso, resultados (intervenção), 
discussão e conclusão. 

http://revistas.ung.br/index.php/saude)
https://orcid.org/
http://www.bireme.br/
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5 CARTA AO EDITOR 
Devem preferencialmente comentar, discutir ou criticar artigos publicados na Revista Saúde UNG, mas podem 
tratar de assunto extremamente relevante para área da saúde conforme julgamento do conselho editorial da 
revista. Não possuem um formato especifico para redação, mas deve ter no máximo 600 palavras e até cinco 
referencias. 

 

 

Check lists:  

 

Recomenda-se aos autores que previamente a submissão do manuscrito, chequem seus artigos conforme o 
tipo de estudo:  

 
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) checklist e fluxograma para ensaios controlados e 
randomizados, disponível em http://www.consort-statement.org/ 

• STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy) checklist e fluxograma para estudos de acurácia 
diagnóstica, disponível em: http://www.stard-statement.org/ 

• PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) checklist e fluxograma para 
revisões sistemáticas, disponível em: http://www.prisma-statement.org/ 

• STROBE checklist para estudos observacionais em epidemiologia, disponível em: http://www.strobe-
statement.org/index.php?id=strobe-home 

• CARE checklist para relatos de caso, disponível em: https://www.care-statement.org/resources/checklist 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS MANUSCRITOS 
 

Cada manuscrito submetido à Revista Saúde - UNG é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das 
normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo sumariamente devolvido em caso de não 
atendimento. Todos os trabalhos submetidos à Revista Saúde - UNG são revistos por, no mínimo, dois 
“Consultores Ad Hoc” para avaliação do mérito, qualidade científica, utilidade dos resultados e oportunidade 
de sua edição. Os revisores se obrigam à explicitar e recusar a avaliação caso identifiquem conflito de 
interesse. O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Se necessário, alterações serão 
sugeridas aos autores e deverão ser efetuadas no prazo estipulado pela Revista Saúde para que o artigo 
continue no fluxo de publicação. A decisão final do aceite ou da rejeição de um trabalho caberá ao editor chefe 
da revista. Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais, bem como a Declaração de 
conflito de interesse são realizadas no próprio site no momento da submissão. 
 

PREPARO DO MANUSCRITO 
 

Orientações gerais 
1. Os trabalhos podem ser redigidos na íntegra em Português, Inglês ou Espanhol. 
2. Toda a palavra de origem estrangeira deverá ser grafada em itálico, quando escrito em Português. 
3. Os textos deverão ser formados da seguinte forma: fonte Arial, tamanho 10, espaçamento 1,5, com 

margens: Superior: 2,5 cm, Inferior: 2,5 cm, Direita: 2,5 cm, Esquerda: 2,5 cm, no editor de texto MS-Word. 
4. Os trabalhos deverão ser submetidos em 2 arquivos Word diferentes: Manuscrito sem identificação dos 

autores e página de identificação dos autores como material suplementar. O arquivo página de 
identificação não substitui o completo preenchimento dos dados dos autores no sistema. A submissão em 
2 arquivos garante e facilita o processo de avaliação a cegas pelos pareceristas. 

5. Os arquivos devem ser nomeados conforme o exemplo: 
Página de identificação – Título do artigo 
Manuscrito – Título do artigo 

 
a) Página de identificação: título do artigo e subtítulo; nome do(s) autor(es), indicando em nota 
de rodapé indicada por letras minúsculas o(s) título(s) universitário(s), ou cargo(s) ocupado(s), nome do 
Departamento e Instituição aos quais o trabalho deve ser atribuído, número do ORCID e endereço 
eletrônico. O autor correspondente deve estar em negrito e apresentar endereço completo para 
correspondência, endereço eletrônico e telefone para contato com DDD. Se o artigo for baseado em tese 
ou dissertação, indicar o título, o nome da instituição e o ano de defesa. 

 
b) Manuscrito: deve iniciar com o título do trabalho em português, inglês e espanhol, seguido 

http://www.consort-statement.org/
http://www.stard-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
http://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home
https://www.care-statement.org/resources/checklist
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pelos resumos nas mesmas línguas, descritores de assunto e elementos textuais. Esse arquivo deve conter 
as páginas numeradas na parte inferior. O manuscrito não deve conter o nome dos autores ou qualquer 
referência aos mesmos. 

 

Título 

Deve ser conciso, informativo, conter no máximo 15 palavras em letra maiúscula e centralizado, incluindo 
título e subtítulo, separados por dois pontos. 

 

Resumo 

Deve ser redigido nos 3(três) idiomas (Português, Inglês e Espanhol). Deve conter até 150 palavras, com 
espaçamento simples entre linhas, apresentado de forma estruturada explicitando em negrito os itens 
objetivo, método, resultados e conclusões. Dar preferência ao uso do verbo na voz ativa e na terceira pessoa 
do singular. Deve ser conciso e não conter citações, abreviaturas e símbolos. Quando redigido em língua 
estrangeira deverá, necessariamente, apresentar resumo e descritores de assunto em Português. 
 

 

Descritores de assunto 
Devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o assunto do trabalho, 
acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), inglês (Descriptors) e espanhol 
(Descriptores), extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde: http://decs.bvs.br/, 
elaborado pela BIREME (www.bireme.br) e/ou (MeSH) Medical Subject Headings 
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/), elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

 

Seções (itens) do texto 
Os itens do texto não devem ser numerados e obedecer a seguinte hierarquia: 
• Item principal – letras maiúsculas em negrito 
• Subitem – somente a inicial em maiúscula e em negrito 
• Subitem subsequente – letras maiúsculas em itálico e negrito 
• Subitem deste – somente a inicial em maiúscula e em itálico e negrito 

 

Citações 

Deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores mencionados, de acordo com a 
ordem em que forem citados no texto. Os números que identificam os autores devem ser indicados 
sobrescritos e sem parênteses. Se forem sequenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último, 

separados por hífen, ex.: 1-4; quando intercalados, os números deverão ser separados por vírgula, ex.: 
2,6,8. 

 
Apêndices e anexos - Devem ser evitados. 

 

Agradecimentos e financiamento  

São contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho como assessoria científica, 

Modelo para elaboração de um resumo estruturado 
Itens em negrito e dois pontos. Conteúdo de cada item sem negrito. Até 150 palavras. 

 

RESUMO 
Introdução: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Objetivo: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Método: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Resultados: xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Conclusão: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. 

Modelo para apresentação dos descritores 
 
DESCRITORES: Comunicação; Meios de Comunicação; Comunicação não Verbal. 

 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.bireme.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que não preencham os requisitos para 
participar de autoria, devem constar dos "Agradecimentos", no final do trabalho, desde que haja permissão 
expressa dos nomeados. Também deverão ser mencionadas, as agências de fomentos e outras instituições 
que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios. 
 

Errata 
Após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de errata, deverão enviá-la 
imediatamente à Secretaria da Revista, por e-mail. 

Os editores se comprometem a publicar correções e retratações quando necessário. 

 
Tabelas e Figuras 
Devem constar no máximo 5, entre Tabelas, Quadros, Gráficos e Figuras.  
 
As tabelas e quadros não devem repetir os dados já descritos no texto. Deverão ter um título breve, com local 
e ano da coleta de dados. Deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em 
que forem inseridas no texto e apresentadas no próprio corpo do texto. Para elaboração deve-se utilizar o MS-
Word em preto e branco. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e quadros.  

 
Dicas para elaboração: a formatação das tabelas e quadros devem seguir as Normas do IBGE conforme 

os exemplos. 
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As figuras (desenhos, fotografias e gráficos) reproduzidas de imagens de artigos, livros ou mesmo da internet 
devem ser acompanhadas da declaração de cessão de direitos autorais. Estas poderão ser coloridas ou em 
preto e branco. Para elaboração deve-se utilizar o programa Excel para os quadros e Corel Draw 10.0 para as 
fotografias e desenhos. Os arquivos digitais de fotos e desenhos deverão ser apresentados nos formatos JPG 
ou TIFF, com resolução mínima de 300 dpi como material suplementar. Devem apresentar legenda explicitando 
o conteúdo da imagem.Todas as figuras devem ser apresentadas de forma a permitir redução de até 
40%. As figuras devem incluir uma escala, preferencialmente, gráfica (de barras). Os gráficos precisam ter 
seus eixos nomeados e o título deve ser apresentado abaixo da figura com local e ano da coleta de dados. Na 
elaboração dos gráficos no Excel, o autor deve utilizar tons de verde, preto ou cinza.Dicas para elaboração: 
a formatação dos gráficos deve seguir as Normas do IBGE conforme o exemplo. 



7  

 
REFERÊNCIAS 
 
É utilizado o Estilo Vancouver. O estilo dos requisitos uniformes para originais submetidos a periódicos 
biomédicos, conhecidos como Estilo de Vancouver, foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de 
Revistas Médicas – ICMJE (http://www.icmje.org/) e baseia-se, em grande parte, no padrão ANSI, adaptado 
pela U.S. National Library of Medicine (NLM). Os dados a seguir foram retirados e adaptados, em sua 
maioria, do documento original que pode ser acessado através do endereço: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 
 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES 
 

 Somente a primeira letra do sobrenome é maiúscula, iniciais do primeiro e sequenciais nomes em letras 
maiúsculas, seguido por ponto caso seja somente um autor ou por vírgula quando existem dois ou mais 
autores, encerrando-se por ponto. 

 Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, separados por vírgula; quando 
o documento possui mais de seis autores, citar todos os seis primeiros autores seguidos da expressão 
latina “et al”. 

 Somente a primeira letra do título do artigo do periódico ou do livro deve estar em maiúscula; 

 Os títulos dos periódicos devem ser abreviados pela lista de abreviaturas de periódicos do index Medicus 
(base de dados Medline), que pode ser consultada no endereço: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals. Coloca-se um ponto após o título para separá-
lo do ano. Exemplos: N Engl J Méd., Neurology. 

 Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consulte o site: 
http://portal.revistas.bsv.br. Elimina-se os pontos da abreviatura, com exceção do último ponto para 
separar do ano. Exemplos: Femina. Rev Bras Reumatol., Rev Bras Hipertens. 

 Quando as páginas do artigo consultado apresentarem números coincidentes, eliminar os dígitos iguais. 
Ex: p. 320-329; usar 320-9. 

 Denominamos número (fascículo) a identificação da sequência do volume, sendo que o algarismo fica 
entre parênteses. Ex.: 347(4). 

 Periódico com paginação contínua em um volume: mês e número podem ser omitidos (opcional). Ex.: 

Modelo de apresentação de gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes vítimas de trauma segundo a causa do 

Acidente – São Paulo – 2008/2009. 

Nota: Outros: (3) queda de telhado sobre a cabeça; (2) ferimento por arma de fogo; (1) queda de peça de caminhão 

sobre a cabeça. 

 
Fonte: Puggina ACG. Análise das respostas vitais, faciais e de tônus muscular frente ao estímulo música ou 

mensagem em pacientes em coma, estado vegetativo ou sedado [tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo, 2011. 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://portal.revistas.bsv.br/
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Halpem SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Méd. 
2002;347:284-7. 

 Na lista de referências, as referências deverão ser numeradas consecutivamente, conforme a ordem em 
que forem mencionadas pela primeira vez no texto. 

 As referências utilizadas para elaboração dos manuscritos deverão, preferencialmente, ser publicações 
dos últimos cinco (5) anos. 

 Quanto artigo tiver Digital Object Identifier (DOI) ou database´s unique identifier (PUBMED PMID), torna-
se opcional a apresentação destes dados no final da referência. 

 
 

PERIÓDICOS 
 

Autor (Pessoa Física) – até seis autores 
 
 
 

EXEMPLO: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 
Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

 Or  

      Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed PMID:12140307. 
 
Autor (Pessoa Física) – mais de seis autores 

 

EXEMPLO: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of 
Interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1- 
2):40-6. 
 

Organização como autor 

EXEMPLO: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl 
J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 
 

Ausência de autoria 
 
 
 

EXEMPLO: 21 st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

 

Dissertações, Teses e Trabalhos de Conclusão do curso 

 
 

EXEMPLO: Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans 
[dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

 

EXEMPLO: TANNOURI, A.J.R.; SILVEIRA, P.G. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea 
extracerebral na população da grande Florianópolis [trabalho de conclusão de curso]. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Medicina. Departamento de Clínica Médica, 2005. 
 

Artigo de Jornal 

 
EXEMPLO: Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The 

Washington Post. 2002 Aug 12; Sect. A:2 (col. 4) 
 

Dicionários e Materiais de Referência Similares 

 
 

Seis primeiros autores do artigo, colocar a expressão “et al”. Título do artigo. Título do periódico 
abreviado. Data de publicação; volume (número): página inicial-final do artigo. 

Autor. Título do trabalho [tipo do documento]. Cidade de publicação: Editora; Ano de defesa do 
trabalho. 

Autor do artigo. Título do artigo. Nome do jornal. Data; Seção: página (coluna). 

Autor (se houver). Título da obra. Edição (se houver). Cidade de publicação: Editora; ano de 
publicação. Termo pesquisado (se houver); número da página (se houver). 

Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume (número): página inicial-final 
do artigo. 

Organização (ões). Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): página inicial-final do artigo. 

Autor (es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data da publicação; volume 
(número): página inicial-final do artigo. 
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EXEMPLO: Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; 

p. 675. 
 

Multimeios (cd rom, dvd, etc.) 

 

EXEMPLO: Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 
 

Artigo de periódico em formato eletrônico (html) 

 
EXEMPLO: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [periódico na Internet]. 2002 Jun [acesso em 2002 Aug 12]; 102(6):[aproximadamente 3 p.]. 
Disponível em: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 
 

Parte de uma base de dados na Internet 

 

EXEMPLO: MeSH Browser [base de dados na Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine 
(US); 2002- [acesso em 2003 Jun 10]. Meta-analysis; unique ID: D015201; [aproximadamente 3 p.]. 
Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Arquivo atualizado semanalmente. 
 

LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS 
Autor pessoal 

 

EXEMPLO: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4a ed. St. Louis: 
Mosby; 2002. 
 

Editores, compiladores, como os autores 

 
EXEMPLO: Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editores. Operative obstetrics. 2ª ed. New 

York: McGraw-Hill; 2002. 
 

Autores e Editores 

EXEMPLO: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2a ed. Wieczorek RR, editor. White 
Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 

 
 

Organização como autor 

 

EXEMPLO: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2a ed. Wieczorek RR, editor. White 
Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
 

Capítulo de livro 

 

EXEMPLO: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: 

Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 
93-113. 

Autor (es). Título [tipo do material]. Cidade de publicação: Produtora; ano. 

Autor do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado [periódico na Internet]. Data da 
publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]; volume(número): [número de páginas 
aproximado]. Endereço do site com a expressão “Disponível em:”. 

Autor (es) da base de dados (se houver). Título [base de dados na Internet]. Cidade: Instituição. 
Data(s) de registro [data da última atualização com a expressão “atualizada em” (se houver); data de 
acesso com a expressão “acesso em“]. Título da parte da base de dados; [número aproximado de 
páginas]. Endereço do site com a expressão “Disponível em:”. Nota explicativa (se houver). 

Autor (es) do livro. Título do livro. Edição (Editora). Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Autor (es) do livro, indicação correspondente. Título do livro. Edição (Editora). Cidade: Editora; Ano de 
publicação. 

Organização (ões). Título do livro. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Autor (es) do livro. Título do livro. Edição (Editora). Nome(s) do(s) editor (es) com a indicação 
correspondente. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Autor (es) do capítulo. Título do capítulo. “In”: nome(s) do(s) autor (es) ou editor(es). Título do livro. 
Edição (Editora). Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. Página inicial-final do capítulo. 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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Anais de Congresso 
 
 
 
 
EXEMPLO: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores. Genetic programming. 
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; 
Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 
 
PERMISSÃO E COPYRIGHT 

A obtenção de permissão para o uso de ilustrações anteriormente utilizadas é de responsabilidade do 
autor. Uma carta de permissão do detentor do copyright deve ser enviada junto com o manuscrito, antes 
do início da editoração. 
 
 

 
Os documentos relacionados abaixo deverão ser anexados no momento da Submissão do 

manuscrito. É obrigatório o cadastro de todos os autores no portal da Revista Saúde – UNG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos que devem ser anexados Observações 

Carta de Apresentação (Cover Letter) 
 

 

Declaração de responsabilidade e Autorização para 
publicação 

(Modelo Anexo) 

Assinada por todos os autores 

Página de título  

Manuscrito  

Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP)  

Segundo as normas da Resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde  

Autor (es) do trabalho. Título do trabalho apresentado. “In”: editor (es) responsáveis pelo evento (se 
houver). Título do evento: Proceedings ou Anais do... Título do evento; data do evento; local do evento. 
Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. Página inicial-final do trabalho. 
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Declaração de responsabilidades e transferência dos direitos autorais  

 

Título do manuscrito: 

Data: 

Os autores abaixo relacionados autorizam a publicação do manuscrito supracitado após ter sido aprovado 
no processo editorial da Revista Saúde UNG e concordam que os direitos autorais a ele referentes se 
tornarão propriedade exclusiva da Revista Saúde UNG, que adota a Licença Creative Commons – CC BY 
(http://creativecommons.org/licenses). 
Os autores declaram não haver conflitos de interesse e que concordam com as orientações contidas nas 
“Instruções aos Autores” no site da Revista Saúde UNG. Os autores seguiram os critérios de autoria e 
assumem responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito. Declaram ainda, que foram observados todos os 
procedimentos éticos e que se trata de um trabalho inédito e enviado exclusivamente à Revista Saúde UNG. 

Nome completo por extenso, contribuição de cada autor para elaboração do manuscrito e assinatura do (s) 
autor (es). 

 
1º Autor 
 Nome:___________________________________________________________________________ 

 Contribuição:______________________________________________________________________ 

 Assinatura:________________________________________ 

  

2º Autor 
Nome:___________________________________________________________________________ 

 Contribuição:______________________________________________________________________ 

 Assinatura:________________________________________ 

3º Autor 
Nome:___________________________________________________________________________ 

 Contribuição:______________________________________________________________________ 

 Assinatura:________________________________________ 

4º Autor: 
Nome:___________________________________________________________________________ 

 Contribuição:______________________________________________________________________ 

 Assinatura:________________________________________ 

5º Autor  
Nome:___________________________________________________________________________ 

 Contribuição:______________________________________________________________________ 

 Assinatura:________________________________________ 

 

 

 

Praça Tereza Cristina, 229 – Centro – Guarulhos – SP CEP 07023-070 


