REVISTA CIENTÍFICA DA
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA “CÂNDIDO SANTIAGO”
SEST-SUS/SES-GO
1. NORMAS EDITORIAIS DA REVISTA
A Revista da Escola de Saúde Pública SEST-SUS/SES-GO (RESAP), editada pela
Superintendência em Educação e Trabalho para o SUS da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás,
é uma revista científica eletrônica de periodicidade quadrimestral que publica artigos da área de
Ciências da Saúde e afins envolvendo as seguintes sub-áreas: Saúde Pública, Saúde Coletiva,
Educação em Saúde e Gestão em Saúde.
A

submissão

dos

manuscritos

deverá

ser

efetuada

pelo

endereço

eletrônico:

revista.esap.go.gov.br da revista e implica que o trabalho não tenha sido publicado e não esteja sob
consideração para publicação em outro periódico. Quando parte do material já tiver sido apresentada
em uma comunicação preliminar, em Simpósio, Congresso etc., deve ser citada como nota de rodapé
na página de título e uma cópia do trabalho apresentado deve acompanhar a submissão do
manuscrito.
As contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original que possa ser replicada
e generalizada, têm prioridade para publicação. São também publicadas outras contribuições de
caráter descritivo e interpretativo, baseados na literatura recente, tais como artigos de revisão, relato
de caso ou de experiência, análise crítica de uma obra, resumos de teses e dissertações e cartas ao
editor. Estudos envolvendo seres humanos ou animais devem vir acompanhados de aprovação pelo
comitê de ética em pesquisa. As contribuições devem ser apresentadas em português, contendo um
resumo em inglês, os resumos de teses e dissertações devem ser apresentadas em português e em
inglês. A revista poderá ainda ter suplementos anuais destinados à publicação de trabalhos de
eventos científicos. Os artigos submetidos são analisados pelos editores e por avaliadores de acordo
com a área de conhecimento.
1.1. PROCESSO DE JULGAMENTO
Os manuscritos recebidos são examinados pelo Conselho Editorial, para consideração de sua
adequação às normas e à política editorial da revista. Aqueles que não estiverem de acordo com as
normas abaixo serão devolvidos aos autores para revisão antes de serem submetidos à apreciação
dos avaliadores.
Os textos enviados à Revista serão submetidos à apreciação de dois avaliadores, os quais
trabalham de maneira independente e fazem parte da comunidade acadêmico-científica, sendo
especialistas em suas respectivas áreas de conhecimento. Uma vez que aceitos para a publicação,
poderão ser devolvidos aos autores para ajustes. Os avaliadores permanecerão anônimos aos
autores, assim como os autores não serão identificados pelos avaliadores por recomendação
expressa dos editores.
Os editores coordenam as informações entre os autores e os avaliadores, cabendo-lhes a
decisão final sobre quais artigos serão publicados com base nas recomendações feitas pelos
avaliadores.
Quando aceitos para publicação, os artigos estarão sujeitos a pequenas correções ou
modificações que não alterem o estilo do autor. Quando recusados, os artigos são acompanhados por
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justificativa do editor.
Todo o processo de submissão, avaliação e publicação dos artigos será realizado pelo sistema
de editoração eletrônica da Revista da Escola de Saúde Pública SEST-SUS/SES-GO. Para tanto, os
autores deverão acessar o sistema e submeter o artigo, atentando para todos os passos de
submissão e acompanhamento do trabalho. Nenhum artigo ou documento deverá ser submetido à
revista em via impressa ou por e-mail, apenas pelo sistema eletrônico.
2. INSTRUÇÕES GERAIS AOS AUTORES
2.1. RESPONSABILIDADE E ÉTICA
O conteúdo e as opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores. Estudos
envolvendo sujeitos humanos devem estar de acordo com os padrões éticos e indicar o devido
consentimento livre e esclarecido dos participantes, de acordo com Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. Estudos envolvendo animais devem estar de acordo com a Resolução 897/2008
do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O estudo envolvendo seres humanos ou animais deve
vir acompanhado pela carta de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição
responsável.
A menção a instrumentos, materiais ou substâncias de propriedade privada deve ser
acompanhada da indicação de seus fabricantes. A reprodução de imagens ou outros elementos de
autoria de terceiros, que já tiverem sido publicados, deve vir acompanhada da indicação de
permissão pelos detentores dos direitos autorais; se não acompanhados dessa indicação, tais
elementos serão considerados originais do autor do manuscrito. Todas as informações contidas no
artigo são de responsabilidade do (s) autor (es).
Em caso de utilização de fotografias de pessoas/pacientes, estas não podem ser identificáveis
ou as fotografias devem estar acompanhadas de permissão escrita para uso e divulgação das
imagens.
2.2. AUTORIA
Deve ser feita explícita distinção entre autor/es e colaborador/es. O crédito de autoria deve ser
atribuído a quem preencher os três requisitos: (1) deu contribuição substantiva à concepção, desenho
ou coleta de dados da pesquisa, ou à análise e interpretação dos dados; (2) redigiu ou procedeu à
revisão crítica do conteúdo intelectual; e 3) deu sua aprovação final à versão a ser publicada.
No caso de trabalho realizado por um grupo ou em vários centros, devem ser identificados os
indivíduos que assumem inteira responsabilidade pelo manuscrito (que devem preencher os três
critérios acima e serão considerados autores). Os nomes dos demais integrantes do grupo serão
listados como colaboradores. A ordem de indicação de autoria é decisão conjunta dos co-autores. Em
qualquer caso, deve ser indicado o endereço para correspondência do autor principal. A carta que
acompanha o envio dos manuscritos deve ser assinada por todos os autores, tal como acima
definidos.
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3. FORMA E PREPARAÇÃO DOS ARTIGOS
3.1. FORMATO DO TEXTO
O texto deve ser digitado em processador de texto Word (arquivo com extensão doc ou docx) e
deve ser digitados em espaço 1,5 entre linhas, tamanho 12, fonte Times New Roman com margens
(superior e inferior = 3 cm, laterais = 2,5 cm), não ultrapassando 25 (vinte e cinco) páginas (incluindo
página de rosto, resumos, referências, figuras, tabelas, anexos). Relatos de Caso ou de Experiência
não devem ultrapassar 10 (dez) páginas digitadas em sua extensão total, incluindo referências,
figuras, tabelas e anexos.
3.2. PÁGINA DE ROSTO (1ª PÁGINA)
Deve conter:
a) Título do trabalho (preciso e conciso) e sua versão para o inglês;
b) Nome completo dos autores com indicação da titulação acadêmica e inserção
institucional, descrevendo o nome da instituição, departamento, curso e laboratório a
que pertence dentro desta instituição, endereço da instituição, cidade, estado e país;
c) Título condensado do trabalho (máximo de 50 caracteres);
d) Endereços para correspondência e eletrônico do autor principal;
e) Indicação de órgão financiador de parte ou todo o projeto de estudo, se for o caso.
3.3. RESUMOS (2ª PÁGINA)
A segunda página deve conter os resumos do conteúdo em português e inglês. Quanto à
extensão, o resumo deve conter no máximo 1.500 caracteres com espaços (cerca de 250 palavras),
em um único parágrafo. Quanto ao conteúdo, seguindo a estrutura formal do texto, ou seja, indicando
objetivo, procedimentos básicos, resultados mais importantes e principais conclusões. Quanto à
redação, buscar o máximo de precisão e concisão, evitando adjetivos e expressões como "o autor
descreve". O resumo e o abstract devem ser seguidos, respectivamente, da lista de até cinco
palavras-chaves e key-words (sugere-se a consulta aos DeCS - Descritores em Ciências da Saúde do
LILACS (http:decs.bvp.br) para fins de padronização de palavras-chaves.
3.4. CORPO DO TEXTO
i.

Introdução: deve informar sobre o objeto investigado e conter os objetivos da
investigação, suas relações com outros trabalhos da área e os motivos que levaram o
(s) autor (es) a empreender a pesquisa;

ii.

Casuística e Métodos: descrever de modo a permitir que o trabalho possa ser
inteiramente repetido por outros pesquisadores. Incluir todas as informações
necessárias ou fazer referências a artigos publicados em outras revistas científicas
para permitir a replicabilidade dos dados coletados. Recomenda-se fortemente que
estudos de intervenção apresentem grupo controle e, quando possível, aleatorização
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da amostra.
iii.

Resultados: devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas, Figuras e
Anexos podem ser incluídos quando necessários (indicar onde devem ser incluídos e
anexar no final) para garantir melhor e mais efetiva compreensão dos dados, desde
que não ultrapassem o número de páginas permitido.

iv.

Discussão: o objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos
conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles que foram indicados
na Introdução do trabalho. As informações dadas anteriormente no texto (Introdução,
Casuística e Métodos, Resultados) podem ser citadas, mas não devem ser repetidas
em detalhes na discussão.

v.

Conclusão: deve ser apresentada de forma objetiva a(as) conclusão(ões) do trabalho,
sem necessidade de citação de referências bibliográficas.

vi.

Referências: Será abordado adiante.

Obs.: Quando se tratar de pesquisas originais com paradigma qualitativo não é obrigatório
seguir rigidamente esta estrutura do corpo do texto. A revista recomenda manter os seguintes itens
para este tipo de artigo: Introdução, Objeto de Estudo, Caminho Metodológico, Considerações Finais,
Referências. Para revisão da literatura a divisão recomendada é: Introdução, Métodos, Resultados,
Discussão, Considerações Finais, Referências.
3.5. TABELAS E FIGURAS
Só serão apreciados manuscritos contendo no máximo 5 (cinco) desses elementos.
Recomenda-se especial cuidado em sua seleção e pertinência, bem como rigor e precisão nos títulos.
Todas as tabelas e títulos de figuras e tabelas devem ser digitados com fonte Times New Roman,
tamanho 10.
As figuras ou tabelas não devem ultrapassar as margens do texto. No caso de figuras,
recomenda-se não ultrapassar 50% de uma página. Casos especiais serão analisados pelo corpo
editorial da revista.
Tabelas: Todas as tabelas devem ser citadas no texto em ordem numérica. Cada tabela deve
ser digitada em espaço duplo, em página separada. As tabelas devem ser numeradas,
consecutivamente, com algarismos arábicos e inseridas no final. Um título descritivo e legendas
devem tornar as tabelas compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto do artigo. Os títulos
devem ser colocados acima das tabelas. As tabelas não devem ser formatadas com marcadores
horizontais nem verticais, apenas necessitam de linhas horizontais para a separação de suas sessões
principais. Usar parágrafos ou recuos e espaços verticais e horizontais para agrupar os dados.
Figuras: Todos os elementos que não são tabelas, tais como gráfico de colunas, linhas, ou
qualquer outro tipo de gráfico ou ilustração é reconhecido pela denominação “Figura”. Portanto, os
termos usados com denominação de Gráfico (ex: Gráfico 1, Gráfico 2) devem ser substituídos pelo
termo Figura (ex: Figura 1, Figura 2). Digitar todas as legendas das figuras em espaço duplo. Explicar
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todos os símbolos e abreviações. As legendas devem tornar as figuras compreensíveis, sem
necessidade de consulta ao texto. Todas as figuras devem ser citadas no texto, em ordem numérica e
identificadas. Os títulos devem ser colocados abaixo das figuras.
Arte Final: Todas as figuras devem ter aparência profissional. Figuras de baixa qualidade
podem resultar em atrasos na aceitação e publicação do artigo.
Usar letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) para identificar as partes individuais de figuras
múltiplas.
Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas. Entretanto, símbolos para
identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, desde que isso
não dificulte a análise dos dados.
Cada figura deve estar claramente identificada. As figuras devem ser numeradas,
consecutivamente, em arábico, na ordem em que aparecem no texto. Não agrupar diferentes figuras
em uma única página. Em caso de fotografias, recomenda-se o formato digital de alta definição (300
dpi ou pontos por polegadas).
3.6. CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
A revista adota a norma de Vancouver para apresentação das citações no texto e referências
bibliográficas (http://www.icmje.org/index.html). O número recomendado é de no mínimo: 20 (vinte)
referências para Artigos de Revisão, 10 (dez) referências para Artigos de Pesquisa Original, Relatos
de Caso ou de Experiência. As referências devem ser organizadas em sequência numérica, de
acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos
Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborado pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors –
ICMJE.
Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com a List of
Journals do Index Medicus (http://www.index-medicus.com). As revistas não indexadas não deverão
ter seus nomes abreviados.
As citações devem ser mencionadas no texto em números sobrescritos (expoente), sem datas.
A exatidão das referências constantes no manuscrito e a correta citação no texto são de
responsabilidade do (s) autor (es) do manuscrito.
A revista recomenda que os autores realizem a conferência de todas as citações do texto e as
referências listadas no final do artigo. Em caso de dificuldades para a formatação das referências de
acordo com as normas de Vancouver sugere-se consultar o link:
http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
3.7. AGRADECIMENTOS
Quando pertinentes, serão dirigidos às pessoas ou instituições que contribuíram para a
elaboração do trabalho, são apresentados ao final das referências.
3.8. ENVIO DOS ARTIGOS
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Os textos devem ser submetidos à Revista pelo endereço: revista.esap.go.gov.br
Ao submeter um manuscrito para publicação, os autores devem enviar (documentos
suplementares): Enviar pelo sistema eletrônico o arquivo do artigo e os demais documentos anexados
como documentos suplementares (carta de encaminhamento e declarações assinadas).
1) Carta de encaminhamento do material, contendo as seguintes informações:
a. Nomes completos dos autores e titulação de cada um;
b. Tipo e área principal do artigo;
c. Número e nome da Instituição que emitiu o parecer do Comitê de Ética para
pesquisas em seres humanos e para os experimentos em animais.
Para as pesquisas em seres humanos, incluir também uma declaração de que foi obtido o
Termo de Consentimento dos pacientes participantes do estudo;
2) Declaração de responsabilidade de conflitos de interesse. Os autores devem declarar a
existência ou não de eventuais conflitos de interesse (profissionais, financeiros e benefícios diretos e
indiretos) que possam influenciar os resultados da pesquisa;
3) Declaração assinada por todos os autores com o número de CPF indicando a
responsabilidade do(s) autor (es) pelo conteúdo do manuscrito e transferência de direitos autorais
(copyright) para a Revista caso o artigo venha a ser aceito pelos Editores.
Os modelos da carta de encaminhamento e das declarações encontram-se disponíveis no site
da revista.
As datas de recebimento e aceite dos artigos serão publicadas. Se o artigo for encaminhado
aos autores para revisão e não retornar à Revista dentro do prazo estabelecido, o processo de
revisão será considerado encerrado. Caso o mesmo artigo seja reencaminhado, um novo processo
será iniciado, com data atualizada. A data do aceite será registrada quando os autores retornarem o
manuscrito, após a correção final aceita pelos Editores.
As provas finais serão enviadas por e-mail aos autores somente para correção de possíveis
erros de impressão, não sendo permitidas quaisquer outras alterações. Manuscritos em prova final
não devolvidos no prazo solicitado terão sua publicação postergada para um próximo número da
revista.
A versão corrigida, após o aceite dos editores, deve ser enviada usando o programa Word
(arquivo doc.), padrão PC. As figuras, tabelas e anexos devem ser colocadas em folhas separadas no
final do texto.
4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Unidades: Usar o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para as medidas e
abreviações das unidades.
Artigo de Pesquisa Original: São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando
dados originais de investigação baseada em dados empíricos ou teóricos, utilizando metodologia
científica, de descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais da saúde
humana, de característica clínica, bioquímica, fisiológica, psicológica e/ou social. Devem incluir
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análise descritiva e/ou inferências de dados próprios, com interpretação e discussão dos resultados.
A estrutura dos artigos deverá compreender as seguintes partes: Introdução, Métodos,
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências.
Artigos de Revisão: Trabalhos que têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar
trabalhos de investigação já publicados em periódicos científicos. Devem apresentar uma análise
crítica, ponto de vista ou avaliação que favoreça a discussão de novas ideias ou perspectivas, sobre
temas de relevância para o conhecimento pedagógico, científico, universitário ou profissional. Podem
ser uma síntese de investigações, empíricas ou de construtos teóricos, já publicadas, que levem ao
questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Devem
incluir uma seção que descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e
sintetizar as informações.
Relato de Caso: Devem ser restritos a condições de saúde ou métodos/procedimentos
incomuns, sobre os quais o desenvolvimento de artigo científico seja impraticável. Dessa forma, os
relatos de casos clínicos não precisam necessariamente seguir a estrutura canônica dos artigos de
pesquisa original, mas devem apresentar um delineamento metodológico que permita a
reprodutibilidade das intervenções ou procedimentos relatados. Estes trabalhos apresentam as
características principais do(s) indivíduo(s) estudado(s), com indicação de sexo, idade etc. As
pesquisas podem ter sido realizadas em humanos ou animais. Recomenda-se muito cuidado ao
propor generalizações de resultados a partir desses estudos e que não ultrapassem 10 (dez)
referências bibliográficas. Desenhos experimentais de caso único serão tratados como artigos de
pesquisa original e devem seguir as normas estabelecidas para tal.
Relato de Experiência: São artigos que descrevem condições de implantação de serviços,
experiência dos autores em determinado campo de atuação. Os relatos de experiência não
necessitam seguir a estrutura dos artigos de pesquisa original. Deverão conter dados descritivos,
análise de implicações conceituais, descrição de procedimentos ou estratégias de intervenção,
apoiados em evidência metodologicamente apropriada de avaliação de eficácia. Recomenda-se muito
cuidado ao propor generalizações de resultados a partir desses estudos. É recomendado que não
ultrapassem 10 (dez) referências bibliográficas.
Cartas ao Editor: Críticas a matérias publicadas, de maneira construtiva, objetiva e educativa,
consultas às situações clínicas e discussões de assuntos específicos da área da Saúde serão
publicados a critério dos editores. Quando a carta se referir a comentários técnicos (réplicas) aos
artigos publicados na Revista, esta será publicada junto com a tréplica dos autores do artigo objeto de
análise e/ou crítica.
Resumos de Dissertações e Teses: Esta seção publica resumos de Dissertações e Teses,
defendidas e aprovadas em quaisquer Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecidos
pela CAPES, cujos temas estão relacionados ao escopo da Revista.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as informações (exceto na página do
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título e identificação) que possam identificar a origem ou autoria do artigo. Como exemplo, deve-se
mencionar o número do parecer, mas o nome do Comitê de Ética deve ser mencionado de forma
genérica, sem incluir a Instituição ou Laboratório, bem como outros dados. Esse cuidado é necessário
para que os avaliadores não tenham acesso à identificação do (s) autor (es). Os dados completos
sobre o Parecer do Comitê de Ética devem ser incluídos na versão final em caso de aceite do
manuscrito.
Toda a documentação referente ao artigo e documentos suplementares (declarações) deverá
ser enviada pelo sistema de editoração eletrônica da revista, e-mail: resap@saude.go.gov.br. Não
serão aceitos artigos e documentos enviados pelo correio.
É de responsabilidade do (s) autor (es) o acompanhamento de todo o processo de submissão
do artigo até a decisão final da Revista.

Estas normas entram em vigor a partir de 01/05/2015
Os Editores.
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