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As capas do trabalho (Capa, Folha de Rosto e Folha de Aprovação) 

deverão seguir a formatação do Guia de Normalização. As demais páginas 

devem ser elaboradas conforme normas de publicação do Journal of the Health 

Sciences Institute (Revista do Instituto de Ciências da Saúde). 

A seguir, apresentamos a descrição das principais normas da Revista do 

Instituto de Ciências da Saúde. 

  

1. Apresentação dos trabalhos 

 

- Os trabalhos enviados para publicação devem ser inéditos, não sendo 

permitida a sua apresentação em outro periódico. 

- Quando houver experimentos realizados in vivo em homens ou animais, 

devem vir acompanhados com Aprovação do Comitê de Ética que analisou a 

pesquisa. O autor deve enviar o Certificado de Aprovação do Comitê de Ética 

por meio eletrônico em formato PDF. Os seres humanos não poderão ser 

identificados a não ser que dêem o consentimento por escrito. 

 

Formatação Geral dos trabalhos 

 

- O texto deve ser preparado em formato A4; 

- Espaçamento 1,5 entre linhas; 

- Fonte Arial, corpo 12; 

- Todas as páginas devem estar numeradas a partir da página de título (exceto 

as capas do trabalho); a página de título será numerada como página 1. 

- Margens laterais com 3 cm e superior e inferior com 2,5 cm; 

- Os trabalhos devem ser digitados em Microsoft Word.  

- O trabalho deve ter aproximadamente 3.000 palavras. 

 

 



Página de Título 

 

A página de título deve conter as informações na seguinte ordem: 

- Título em português e inglês, completo e conciso; 

- Título resumido, com até 60 caracteres, incluindo espaço; 

- Nome por extenso dos autores em letras minúsculas, separados por vírgula; 

- Nome, endereço (da Instituição), telefone e e-mail do autor de 

correspondência; 

- Indicação numerada da filiação institucional de cada autor (até duas), sem 

abreviaturas; 

- Fontes de auxílio, bolsas e equipamentos, mencionando o nº do processo; 

- Declaração da inexistência de conflitos de interesse. 

- Determinar a área específica do artigo. 

 

Página de resumo: 

 

Os resumos em português e inglês devem constar na página 2. Os 

artigos originais devem conter o resumo e o “abstract” no formato estruturado, 

com o máximo de 250 palavras, com os seguintes itens em formato de um só 

parágrafo com cabeçalhos em negrito dentro do texto. Objetivo/Objective – 

(objetivos do estudo baseado em referências fundamentais). 

Métodos/Methods – (descrição do objeto do trabalho tais como, pacientes, 

animais, plantas etc. e a metodologia empregada). Resultados/Results – 

(ordem lógica sem interpretação do autor). Conclusões/Conclusions – 

(vincular as conclusões ao objetivo do estudo). 

 

Os descritores identificam o conteúdo do artigo. Usar até cinco descritores.  

 

ilustrações 

 As ilustrações (desenhos, fotografias) devem ser citadas como Figuras, 

com suas legendas em folhas separadas e numeradas, consecutivamente, em 

algarismos arábicos, após as referências. Os gráficos são representados pela 

palavra Gráfico. Cada tipo de ilustração deve ter a numeração própria 



seqüencial de cada grupo. As fotografias devem ser em preto e branco e com 

contrastes. 

 A posição das ilustrações deve ser indicada no texto. As imagens 

fotográficas devem ser submetidas na forma de arquivo digital em formato TIF, 

com dimensão mínima de 10 x 15 cm e resolução de 300 dpi. 

 

Tabelas e quadros  

 Devem ser representados pelas palavras Tabela ou Quadro, numerados, 

consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em que aparecem no 

texto. As legendas das tabelas e quadros devem ser colocadas na parte 

superior das mesmas. 

 As tabelas são abertas nas laterais, elaboradas apenas com linhas 

horizontais de separação no cabeçalho e no final. Os quadros são fechados. As 

tabelas que foram extraídas de trabalhos publicados devem ter permissão do 

autor por escrito e deve ser mencionada a fonte de origem. 

 

Estrutura do texto 

As revisões da literatura devem apresentar Introdução, Revisão da 

literatura, Discussão e Conclusões. 

Para os artigos originais seguir o formato: Introdução, Métodos, 

Resultados, Discussão, Conclusões, Agradecimentos (opcional) e 

Referências. 

 

Normas Adicionais 

 Os nomes de produtos comerciais devem ser escritos por extenso e não 

abreviados. Devem constar somente nomes genéricos, seguidos entre 

parênteses do nome do fabricante, da cidade e do país em que foi fabricado, 

separados por vírgula. 

 Para as abreviaturas deve ser utilizada a forma padronizada e, para 

unidades de medida, devem ser usadas as unidades legais do Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

 As notas de rodapé serão indicadas por asteriscos e restritas ao 

indispensável. 



 Redigir o texto sempre que possível na terceira pessoa e de forma 

impessoal. 

 

Referências 

 

As referências devem ser citadas em ordem de aparição no texto, 

numeradas em ordem crescente e normatizadas de acordo com o estilo 

Vancouver (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).  

As referências não devem ultrapassar o número de 30. 

Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o “List of 

Journals Indexed in Index Medicus” (http://www.nlm.nih.gov/). Para revistas 

nacionais e latino-americanas consultar http://portal.revistas.bvs.br.  

Deve-se colocar ponto depois do título abreviado. 

A menção das referências no texto deve ser feita por algarismo arábico 

em forma de potenciação e numeradas de acordo com a lista das referências 

(podendo, no entanto, ser acrescido dos nomes dos autores e a data de 

publicação entre parênteses). Se forem dois autores deve-se citar no texto 

ambos separados pela conjunção “e”. Se forem mais de dois autores, citar o 

primeiro autor seguido da expressão et al.  

Comunicação pessoal ou documentos não publicados devem vir em nota 

de rodapé na página do texto onde são mencionados. 

 

Exemplos: 

Artigos de periódicos 

De um autor até seis autores, mencionar todos. 

Mais de seis autores, incluir os seis primeiros autores seguidos de et al. 

separando-os por vírgula. 

 

Cordeiro MCR, Armonia PL, Scabar LF, Chelotti A. O creme dental fluoretado, 

a escova dental e a idade da criança como fatores de risco da fluorose 

dentária. Rev Inst Ciênc Saúde. 2007;25(1):29-38. 

 

 

 



Livro com dois autores 

Armonia PL, Rocha RG. Como prescrever em Odontologia – marcas e 

genéricos – avaliação cardiovascular. 9ª ed. São Paulo: Santos; 2010. 

 

Capítulo de livro 

Costa ALS, Bianchi ERF. Convivendo com o estresse. In: Calil AM, Paranhos 

WY, organizadoras. O enfermeiro e as situações de emergência. São Paulo: 

Atheneu; 2007. p.117-26. 

 

Formato eletrônico 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. 

Brasília; 2009 [acesso 01 mar 2010]. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_fluoretos.pdf  

 

Scabar LF. Estudo morfológico através de microscopia eletrônica de varredura 

do esmalte dental humano irradiado com laser de ’ND:YAG’ utilizando o verniz 

fluoretado e o carvão vegetal como fotoabsorvedores [dissertação em CD-

ROM]. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 

Universidade Paulista; 2003. 

 

Dissertação e tese 

Allegretti CE. Avaliação clínica e microbiológica de próteses parciais fixas com 

limites supra e subgengivais [dissertação de mestrado]. São Paulo: Programa 

de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Paulista; 2007. 

 

Trabalho apresentado em evento 

Lima FPC, Moura MRS, Marques Júnior AP, Bergmann JAG. Correlações de 

Pearson para parâmetros andrológicos e zootécnicos em touros Nelore elite. In: 

Anais do XVII Congresso Brasileiro de Reprodução Animal: 2007; Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal; 

2007. v.1 p.116. 

 

 


