
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

 

 

 

 
  



 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Segue as orientações necessárias sobre as configurações e formatação para a produção 

do artigo e a sua publicação na REVISTA EDITORIAL SALUD.  

Os trabalhos submetidos para avaliação com um autor podem ser redigidos na primeira 

pessoa do singular ou no estilo impessoal, para os artigos com mais de um autor deve seguir na 

primeira pessoa do plural ou no estilo impessoal. Serão aceitos até dois autores para cada artigo. 

Aceita-se artigos nas línguas: Portuguesa, inglesa e Espanhola, todos deverão ser 

inéditos e originais, não podendo estar em processo de avaliação em outro periódico.  

O público alvo da Revista Editorial Salud é formado por profissionais e estudantes de 

instituições públicas, privadas, outras organizações e interessados na inovação, discussões e 

contribuições para área das ciências da saúde. 

 Os artigos referentes as investigações, sejam eles qualitativos ou quantitativos e que 

trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos, estão condicionados aos princípios 

e normativas éticas da Plataforma Brasil.  

 Importante salientar que a Revista Editorial Salud bem como todos os seus organismos 

editoriais não se responsabiliza pelas opiniões, conceitos e ideias emitidos nos textos, por serem 

de total responsabilidade de seus autores.  

Os artigos incluem pesquisas e estudos de observação, estudos experimentais ou quase-

experimentais, estudos de avaliação de desempenho de testes. A estrutura deve estar 

convencionada como descrito nesse manual.  

 Não serão analisados os trabalhos que não cumprirem com as normas aqui estabelecidas.  

Saudações educacionais!  
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DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE 
 

__________________, _________ de 20_____.  

À Comissão Editorial  
REVISTA EDITORIAL SALUD 
 
 

Ref.: Submissão do artigo: (colocar o título)  
 

 Declaro (amos) que o artigo (colocar o título) é original e que não se encontra sob análise 
de outro periódico científico. Reconhecemos que os conceitos, opiniões, interpretações que 
estão no artigo em submissão são de nossa autoria.  

 Declaramos a seguir as participações dos seguintes autores:  

Nome do autor Contribuição 
  

 
  

 
 

Antes de submeter o artigo é necessário solicitar junto à instituição a emissão do boleto 
referente a análise do artigo que deseja submeter ao comitê pedagógico. Deve informar o tema 
do seu artigo, seu nome completo, CPF, endereço, e-mail e a sua motivação para publicação. 
Após o pagamento, anexar cópia em PDF do comprovante de pagamento juntamente com o 
artigo que deve deseja submeter. Deve ser enviado no formato PDF para o e-mail 
info@editorialsalud.edu.py .  

A análise só será realizada após comprovação do pagamento da taxa de submissão. A 
conclusão da análise será em até 5 (cinco) dias úteis, após o (s) autor (es) ficar (em) ciente (s) 
do resultado e para a publicação enviar o comprovante de pagamento no valor de 300,00 
(trezentos) reais. Após identificação do pagamento o artigo será publicado no prazo máximo de 
até 5 (cinco) dias úteis e o (s) autor (es) serão informados da publicação, bem como da sua 
identificação DOI – (Digital Object Identifier). 

TAXAS  
Valor para submissão e tramitação interna  R$ 100,00 
Valor para publicação do trabalho (após análise) R$ 300,00 

 

 

Por estar (mos) em acordo com o presente documento, assinamos o presente termo: 
 

Assinatura de todos os autores 

 

Autor 1: _____________________________________________________ 
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TÍTULO:  SUB TÍTULO SE HOUVER 
 

Nome do Aluno1 

Nome do aluno2 

Nome do Professor Orientador3 (se houver)  

RESUMO  

O resumo é obrigatório, deve ser redigido em texto único, sem recuo, ou seja, sem parágrafo, 
deve conter entre 100 e 250 palavras, em fonte Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento 
entre linhas simples. Recomenda-se voz ativa e na 3ª pessoa do singular, frases concisas e 
afirmativas. O resumo deve conter com clareza os seguintes itens: tema geral e problema de 
pesquisa, objetivos, metodologia utilizada, principais resultados e conclusões. Deve ser inserido 
de 3 a 5 palavras-chave, separadas com ponto, conforme demonstra o presente modelo. (ABNT 
NBR 6022, 2018). 
 
Palavras-chave: Artigo. Modelo. Avaliação. 

Abstract (seguir as orientações do item anterior)  

Resumen (seguir as orientações do item inicial)  

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 Ao escrever um artigo cientifico é muito importante se atentar para a linguagem clara e 

concisa e as regras devem ser seguida com a finalidade de padronizar a escrita que objetiva 

mostrar os resultados de um estudo e que não constitui em dissertação ou tese.  

 As orientações aqui descritas são para os cursos a nível de mestrado e doutorado.  

Quando se pretende escrever um artigo científico, é necessário utilizar algumas regras para 

padronizar a escrita deste texto cuja finalidade é mostrar os resultados de um estudo que não se 

constitui em dissertação ou tese. 

 Os artigos que não seguirem as recomendações aqui descritas não serão incluídos no 

processo de avaliação, portanto faça uma boa produção e se atente para a estética, coerência e 

objetividade do que se pretende produzir.  

 

O artigo pode ser apresentado em português, espanhol ou inglês. 

 
1 Curso que está realizando ou realizou – nome do autor com as informações mínimas para identificar o (s) autor 
(es).  
2 Curso que está realizando ou realizou – nome do autor com as informações mínimas para identificar o (s) autor 
(es). 
3 Nome do orientador com a titulação.  



 

 

Precisa ter: título, indicação de autoria (nome do aluno e do orientador), nome do curso para o 

qual está apresentando o artigo científico, resumo e palavras-chave. Estes elementos são 

chamados pré-textuais e devem ser escritos conforme as orientações a seguir. 

A fonte deve ser Times New Roman ou Arial. O título deve ter no máximo 15 (quinze) 

palavras e expressar com fidedignidade o conteúdo do artigo. Deverá estar no topo da página, 

em maiúsculas, centralizado, tamanho 12, negrito. Após o título também se pode usar um 

subtítulo, cuja utilização é opcional. Se utilizar subtítulo, não deve deixar espaço entre o título 

e o subtítulo. Este deverá ser escrito somente com as iniciais em maiúsculas, centralizado, 

tamanho 12, negrito. Ao término do título (se não houver subtítulo), devem-se deixar duas 

linhas em branco em tamanho 12 e inserir a autoria do texto. Se houver subtítulo, procede-se 

da mesma forma, deixando duas linhas em branco antes do nome do autor. Abaixo do título, 

centralizado, tamanho 12, em linhas distintas, você vai inserir o seu nome (inclua uma nota de 

rodapé e indique sua titulação e seu e-mail) e, debaixo deste, o nome do orientador (inclua o 

nome e o e-mail do seu orientador). 

Na sequência deixe uma linha em branco e escreva a palavra Resumo, tamanho 12, 

negrito, alinhado à esquerda. Deixe uma linha em branco. O resumo deve sintetizar o objetivo, 

a metodologia e as considerações sobre o estudo. Na primeira frase do resumo você deverá 

expressar o assunto tratado. Não é aconselhável usar citações. O resumo deve ser de um (1) 

parágrafo de, no máximo, 15 linhas ou 250 palavras, sem recuo na primeira linha. Usar 

espaçamento simples, justificado, tamanho 12. Dica: a escrita do resumo é a última etapa do 

trabalho, pois exige que você tenha conhecimento de todo o texto para sua produção. Se você 

tentar fazê-lo antes, é provável que não consiga elaborá-lo com a objetividade necessária. Deixe 

2 espaços em branco após o resumo.  

A próxima etapa é a seleção das palavras-chave (Outra dica: escolha as palavras-chave 

somente ao término de todo o trabalho). Após o resumo, escreva “Palavras-chave” em tamanho 

12, negrito, alinhado à esquerda. As palavras-chave devem ser iniciadas com letras maiúsculas 

estar separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Listar de 3 a 5 palavras-

chave que identifiquem a área do artigo e que sintetizem sua temática. As palavras escolhidas 

devem priorizar a abordagem geral do tema e, na medida do possível, usando grandes áreas do 

conhecimento. Por exemplo: se o artigo versar sobre educação especial inclusiva e autismo, as 

palavras-chave poderão ser: Educação Especial. Inclusão. Autismo. Deixe 2 linhas em branco 

após as palavras-chave. 

Após a inserção dos elementos mencionados, que devem ser pensados em momentos 

diferentes da ordem aqui listada), a introdução deve ser inserida no artigo. A introdução também 



 

 

é uma das últimas partes do artigo a ser elaborada.  Deve apresentar a contextualização, a 

relevância, o objetivo, a caracterização da pesquisa, o tema, o problema, o(s) objetivo(s), a 

justificativa, a metodologia e a abordagem do que será tratado na fundamentação. 

 

2 MÉTODOS  
 

A caracterização do método e da área devem ser inseridos de forma clara, informando 

em que condições a pesquisa proposta foi realizada.  

  
3 INTRODUÇÃO 
 

Você deve ter observado que a função da introdução é informar ao leitor a respeito do 

conteúdo discutido no corpo do artigo. É o corpo do trabalho, onde se apresenta a parte principal 

do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado (ABNT NBR 

6022, 2018). 

O artigo deve ser escrito utilizando papel A4. As margens superior e esquerda devem 

ter 3 cm e as margens direita e inferior devem ter 2 cm. O texto deve ser escrito em tamanho 

12, com espaçamento de 1,25cm entre as linhas e alinhamento justificado. Ao iniciar cada 

parágrafo deve-se deixar 1.25 cm ou teclar Tab. 

A cor da fonte deve ser preta em todo o artigo, com exceção das ilustrações que podem 

ter outras cores. 

O artigo deverá ter um mínimo de 8 e um máximo de 12 páginas, devidamente 

numeradas. Todas as páginas são contadas, mas a numeração inicia apenas na segunda página. 

O número da página deve estar no canto superior da margem direita. 

4  DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento pode ser dividido em seções e subseções. (ABNT NBR 6024, 2012). 

O texto deve ter um encadeamento lógico que possibilite a compreensão do conteúdo. 

Portanto, ao longo da seção 2 e de suas subseções (2.1, 2.2, 2.2.1...) você deve apresentar 

para o leitor, de forma lógica, os dados e interpretações de sua pesquisa para atingir o (s) 

objetivo (s) proposto (s). Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinaria. 

Para pesquisa que gere a demanda de análise dos dados coletados, permite-se colocá-la 

após finalizada toda a parte de contextualização do tema. Nesta fase, é possível adicionar 



 

 

gráficos, quadros, esquemas, organogramas, que ajudem na visualização gráfica dos resultados 

alcançados. 

Notas de rodapé de caráter explicativo devem ser usadas quando estritamente 

necessárias para a compreensão do texto. As notas devem estar  numeradas em algarismos 

arábicos conforme a sequência em que aparecem no texto. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

  

O uso de gráficos, tabelas devem ser claros o suficiente para ser entendida e dispensando 

a consulta ao texto. Elas podem ser intercaladas no texto em que são citadas e o espaço entre o 

texto e a tabela devem ser de duas entrelinhas. Quando as tabelas forem transcritas de outro 

documento, devem constar a fonte e a expressão “EXTRAÍDA DE”. As tabelas devem constar 

os seguintes elementos:  

 Título; 

 Cabeçalho;  

 Colunas indicadoras;  

 O número deve figurar se houver mais de uma tabela  

 O número vem antes da palavra Tabela em negrito e deve ficar no topo da tabela; 

 A numeração da tabela deve ser sequencial e com uso de números arábicos;  

 A sua menção no texto é obrigatória e na ordem que é referida; 

 O título da tabela deve ser claro e indicar todo o conteúdo da tabela.  

 

5.1 Ética na pesquisa 

Quando envolver seres humanos (entrevistas, experimentações etc.) é necessário 

informar a obediência aos procedimentos éticos estabelecidos para a pesquisa científica. Exceto 

nos casos em que haja permissão para a identificação, é preciso garantir o anonimato aos 

participantes da pesquisa e, se necessário, às instituições; a autorização ou restrição à 

identificação deve ser informada, em nota, no corpo do artigo. O mesmo princípio se aplica 

para a divulgação de imagens de pessoas e/ou de instituições. 



 

 

6 FORMATAÇÃO DE TABELAS E FIGURAS  

O título e o número devem ser indicados na parte superior da tabela destacados em 

negrito, tamanho 10 e espaço simples. A fonte deve ser indicada na parte inferior, sem negrito, 

tamanho 10 e espaço simples. O título e a fonte da tabela são alinhados à esquerda. 

 
 

A tabela apresenta os seguintes elementos: título, cabeçalho, conteúdo, fonte e, se 

necessário, nota(s) explicativa(s) (geral e/ou específica). É dividida por o mínimo possível de 

linhas na horizontal e as bordas laterais não podem ser fechadas. 

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa  

Item  Quantidade Percentual  

Idade até 25 anos  22  7,9%  
Escolaridade mínima  34  12,3%  
Sexo feminino  54  19,5%  
Sexo masculino  33  11,9%  
Nacionalidade  10  3,6%  

Fonte: Adaptado de Mays apud Greenhalg (1997)  

As imagens devem vir em formato JPG com resolução a partir de 300 dpi e serem 
apresentadas em dimensões que permitam sua ampliação ou redução sem que a legibilidade 
seja prejudicada. 

 

 

7  CITAÇÕES E FORMATAÇÃO DAS REFERÊNCIAS  

Seguem as definições para citação, de acordo com as Normas da ABNT:  

 Citação: menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte;   

 Citação direta: transcrição textual do autor consultado;   

  

Figura 1 – Exemplo de figura  
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 Citação indireta: transcrição livre do autor consultado e   

 Citação de citação: transcrição direta ou indireta em que a consulta não tenha sido no 

trabalho original.   

Consulte as Normas da ABNT, caso tenha dúvidas. Abaixo algumas regras gerais:  

a) Quando o(s) autor(es) citado(s) estiver(em) no corpo do texto a grafia deve ser 

em caixa baixa, e quando estiver entre parênteses deve ser em caixa alta;  

b) Devem ser especificadas, o ano de publicação, volume, tomo ou seção, se houver 

e a(s) página(s);  

c) A citação  direta de até 03 linhas acompanha o corpo do texto transcritas entre 

aspas e acompanhadas pelas seguintes informações entre parênteses: (SOBRENOME DO 

AUTOR da citação,  ano de publicação, página) ou Sobrenome do autor da citação (ano de 

publicação, página). 

d) Para as citações diretas com mais 03 linhas, devem estar em parágrafo isolado, 

com recuo de 4,0 cm na margem esquerda, espaçamento entre linhas simples, diminuindo a 

fonte (tamanho 10) e sem as aspas. Exemplo:   

Nossa educação nos ensinou a separar e a isolar as coisas. Separamos os objetos dos 
seus contextos, separamos a realidade em disciplinas compartimentalizadas umas das 
outras. Mas como a realidade é feita de laços e interações, nosso conhecimento é 
incapaz de perceber o complexus – o tecido que junta ao todo (MORIN, 2005, p.121).  

    
e) Quando houver  citação indireta, ou seja, uma consulta ao autor da informação 

por meio de paráfrase, o sobrenome do autor deve ser indicado entre parênteses, em caixa alta, 

junto com o ano da referida produção. Exemplo: (FAZENDA, 2018) ou : De acordo com 

Fazenda  (2018)  a interdisciplinaridade... 

f) Abreviaturas e siglas: quando aparecem pela primeira vez, deve-se colocar por 

extenso e a sigla entre parênteses.  

g) As referências devem obedecer à norma técnica ABNT NBR 6023 (NOV. 2018). 

Apenas as obras citadas ao longo do texto  devem figurar nas referências. O título de 

Referências deve constar ao final do artigo, em página separada. As referências devem ser 

alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada 

documento. Devem vir em ordem alfabética com espaço simples e separadas entre si por 1 (um) enter 

de espaço simples. Para as referências, deve-se utilizar fonte Arial, tamanho 12 e não devem ser 

numeradas. 

 

  



 

 

Exemplos:  

ALMEIDA, R. D. de; PASSINI, E. Y. O espaço geográfico: ensino e representação. São Paulo: 
Contexto, 1989. 

BOTELHO, P. Segredos e silêncios na interpretação dos surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 
2010. 

MANTOAN, M. T. E. (Org.) O desafio das diferenças nas escolas. Petrópolis: Editora Vozes, 
2010. 

 

APÊNDICES 

São os documentos elaborados pelo próprio autor, com o objetivo de complementar e/ 

ou acrescentar informações ao trabalho. Elemento opcional. “Deve ser precedido da palavra 

APÊNDICE (negrito, centralizada, letras maiúsculas), identificado por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelo respectivo título”. (ABNT NBR 6024, 2012, p. 9). Os anexos 

devem vir ao final do artigo.  (Se houver)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nesta seção devem constar, de forma sintética, os elementos desenvolvidos ao longo do 

artigo (ideias essenciais do referencial teórico, da metodologia, dos resultados, da análise etc.).  

Compõem a parte final do artigo, onde são apresentadas as considerações correspondentes aos 

objetivos e/ou hipóteses sugeridos. (ABNT NBR 6022, 2018). 

 Encerra-se o artigo comparando esses dados ao objetivo que norteou todo o estudo, 

destacando as reflexões do autor. 

 A última seção do artigo corresponde às referências. Trata-se de uma lista de todos os 

documentos utilizados para elaboração do artigo. As referências seguem as regras da ABNT e 

devem estar em ordem alfabética, alinhada à margem esquerda. 
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