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As instruções abaixo são fornecidas para auxiliar na preparação dos trabalhos científicos a serem 
submetidos à revista Saúde e Pesquisa. Por favor, leiam e sigam as recomendações apresentadas antes 
de realizar a submissão no sistema online. 
 
O resumo deve conter de 100 a 250 palavras e não deve ultrapassar a primeira página. 
  
Palavras-Chave: Divulgação. Ciência. Promoção da saúde. (Obrigatoriamente utilizar os termos dos DeCS 
- Descritores em Ciências da Saúde) 
 
The following instructions are provided in order to assist you in preparing the papers to be submitted to 
the Saúde e Pesquisa. Please read and follow the recommendations presented before sending your work. 
The abstract should contain 100-250 words and must not exceed the first page. 
 
Keywords: Disclosure. Science. Health promotion. 

 
IMPORTANTE:  

Os trabalhos submetidos na Revista Saúde e Pesquisa devem ser inéditos e não ter 
sido apresentados em congressos ou publicados parcialmente ou integralmente em 

quaisquer outros meios de divulgação científica ou midiáticas. 
 
1 DIGITAÇÃO 
 
1.1 INSTRUÇÕES PARA DIGITAÇÃO 
 
Utilize o editor de texto Word, formato DOC ou DOCX.  

 
a. Dimensões: Deve ser submetido em papel A4 (21x29,7 cm), em formato vertical (“orientação retrato” 
na configuração de página de seu computador). A não adequação do seu artigo as normas aqui 
apresentadas resultarão em sua rejeição. 
 
b. Extensão: Os trabalhos deverão ter um mínimo de dez (10) e o máximo de vinte (20) páginas. 
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c. Margens, espaçamento e parágrafo: Após formatado, o seu trabalho deve apresentar as dimensões 
especificadas abaixo: 
 

 Margem Superior e Esquerda de 3 cm 
 Margem Inferior e Direita de 2 cm 
 Utilizas um espaçamento de 1,5 entre as linhas 
 Utilize entrada de parágrafo de 1,25cm 

 
d. Tamanho da Fonte. Use a fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com os corpos 14 [para o 
título do trabalho], 12 [título das seções e textos], 10 [endereçamento, legenda de imagens e tabelas e 
citações. 
 
1.2 FORMATAÇÃO 
 
a. Título/Autor: A informação sobre o título deve aparecer, centralizada, apenas na primeira página no 
topo da página. O título deve estar em letras maiúsculas e em negrito, com no máximo 100 caracteres ou 
14 palavras, tanto em Português como em Inglês.  
 
Autoria: para assegurar a integridade do anonimato dos autores e garantir o processo de avaliação por 
pares cegas, toda e qualquer informação sobre autoria NÃO deve constar no artigo ou qualquer outra 
informação oculta que possa identificar os mesmos. Essas informações deverão ser preenchidas no 
momento da submissão do artigo no passo (Metadados da submissão - indexação).  
 
Obrigatoriamente preencher nome completo, e-mail, instituição, URL do Lattes e URL do ORCID e informar 
uma breve biografia contendo: última titulação acadêmica, curso/departamento/instituição ao qual 
pertence (m). Não serão aceitos posteriormente a submissão à inclusão de nomes de autores que não 
foram preenchidos no passo metadados, por isso sugerimos a máxima atenção para esse passo 
 
b. Palavras-chaves/Resumo: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte tamanho 12, 
negrito, alinhado à esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) palavras ou descritores que 
identifiquem o tema. Obrigatoriamente utilizar o vocabulário controlado do DeCS – Descritores em 
Ciências da Saúde, publicação da BIREME – Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde consulte a lista de termos. As palavras-chaves devem vir em ordem alfabética. 
 
c. Texto do trabalho: Pule uma linha após a Keywords e inicie o texto. Mantenha o texto alinhado sempre 
“Justificado”, sem hifenização. Deve ser subdividido em: INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; RESULTADO; 
DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS (Opcional) e REFERÊNCIAS. 
 
d. Agradecimentos: Caso seja necessário incluir agradecimentos, coloque-os antes das referências sob o 
título “AGRADECIMENTOS”. 
 
 
 
 
 
 



2 ESTILO DO TEXTO 
 
2.1. TÍTULO DAS SEÇÕES 
 

Siga o estilo das seções constante nesta folha de instrução. Eles devem seguir a seguinte 
orientação: 

 
a. Capítulos: Devem ser digitados em negrito, com letras maiúsculas, tamanho da fonte 12 (p.ex. ESTILO 
DO TEXTO), com uma linha antes e outra após. 
 
b. Subcapítulos: Devem ser digitados sem negrito, com letras maiúsculas e tamanho da fonte 12 (p.ex. 
2.1. TÍTULOS), com uma linha antes e outra após. 
 
c. Sub-subcapítulos: Devem ser digitados em negrito, tamanho da fonte 12 com letras maiúsculas e 
minúsculas (p.ex. Capítulos), com uma linha antes e outra após. Apenas a primeira letra da primeira 
palavra deve ser maiúscula, a menos que o título seja constituído por nomes próprios. 
 
2.2 TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS 
 

O número de figuras, tabelas, gráficos e quadros aceitos no artigo deverá ser no máximo de 7 
(sete) no conjunto. Devem ser identificados no artigo e encaminhados em arquivos separados no 
momento da submissão em documentos suplementares.   

Utilize imagens nos formatos TIF, GIF, JPEG, BMP, CGM ou WMF respeitando o tamanho de 500 
kbytes para todo o arquivo.   
 
 
3 REFERÊNCIAS 
 

Na lista de referências ao final do artigo devem ser numeradas consecutivamente, conforme a 
ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto de acordo com o Estilo Vancouver. 

 
Utilizar o Anexo 2.  


