NORMAS DE PUBLICAÇÃO PESQUISA EM SAÚDE
 Apresentação:
A revista Pesquisa em Saúde é uma publicação semestral, de veiculação
impressa e de inteira responsabilidade da Editora Conhecimento & Ciência
Ltda. Seu objetivo é a publicação de pesquisas científicas acerca da Educação
Física, das Ciências da Saúde e áreas afins.
Os trabalhos serão submetidos à análise do Conselho Editorial da revista,
estando sujeitos à aprovação, aprovação com correções e não aprovação.
Uma vez aprovados, serão publicados na revista.
Os trabalhos deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico:
revista1saude@gmail.com.
 Normas Editoriais da Revista Pesquisa em Saúde:
Os textos devem ser encaminhados de acordo com os seguintes critérios e
características técnicas:
1- Artigos:
Os artigos científicos deverão ser inéditos e resultados de pesquisas
concluídas. Deverão conter, no máximo, dez (10) laudas, digitadas em Word,
utilizando as normas técnicas para envio de trabalhos científicos da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O título deverá vir nos dois idiomas (português e inglês), seguido do nome
completo do(s) autor(es) e do endereço eletrônico do autor principal. Deverão
conter, obrigatoriamente, unitermos (04 palavras-chave), resumo e abstract
(versão do resumo para o inglês), cada um contendo, no máximo, 500
(quinhentas) palavras, justificados e sem espaçamento entre linhas.
Os artigos deverão ser digitados em fonte Arial, corpo 12, com
espaçamento entre linhas de 1,5 (exceto o resumo e o abstract). Deverão
conter, ao final, as referências bibliográficas.
Para artigos originais, a estrutura deverá ser a seguinte: título (português e
inglês), resumo, abstract, introdução, objetivos, metodologia, resultados,
conclusão e referências bibliográficas. No caso de artigos de revisão, a
estrutura deverá ser a seguinte: título (português e inglês), resumo, abstract,
introdução, fundamentação teórica (podendo vir dividida em capítulos),
conclusão e referências bibliográficas.
Ensaios:
Os ensaios científicos deverão conter, no máximo, 06 (seis) laudas, digitadas
em Word, utilizando as normas técnicas para envio de trabalhos científicos da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Deverão ser digitados em

fonte Arial, corpo 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. Deverão tratar de
um tema pertinente à linha temática da revista, além de trazer contribuições
originais do autor a respeito de um conteúdo de domínio público. O título
deverá vir nos dois idiomas (português e inglês), seguido do nome completo do
autor e de seu endereço eletrônico.
2- Resenhas:
As resenhas bibliográficas são uma forma de revisão crítica de livros, teses e
outras publicações de cunho científico. Contribuem de forma teórica e científica
para a área de interesse da revista e deverão conter, no máximo, 01 (uma)
lauda. O título deverá vir nos dois idiomas (português e inglês), seguido do
nome completo do autor e de seu endereço eletrônico. Deverão ser digitadas
em fonte Arial, corpo 12, com espaçamento entre linhas de 1,5.
3- Resumos:
Os resumos são uma forma de produção acadêmica, que compila as principais
informações de um trabalho científico. Deverão vir nos dois idiomas (português
e inglês), seguido do nome completo do(s) autor(es) e do endereço eletrônico
do autor principal. Deverão conter, no máximo, 500 palavras em parágrafo
único, espaço simples entre linhas, justificado, digitados em fonte Arial, corpo
12, com unitermos ao final (04 palavras-chave). Para resumo de relatório de
pesquisa, a estrutura deverá ser a seguinte: objetivos, metodologia, resultados
e conclusão.
Considerações:
Ao final de cada trabalho, o autor principal deverá registrar seu nome
completo, formação acadêmica, titulação máxima, nome da instituição ao qual
está vinculado, cidade/ estado/ país, endereço eletrônico e um telefone para
conato com DDD.
Toda publicação que apresente resultados de pesquisa envolvendo
seres humanos deverá ser acompanhada do número de aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa, conforme legislação em vigor.
O autor principal deverá, também, enviar uma autorização, por escrito,
para publicação do trabalho podendo ser enviada por e-mail, com assinatura
digital, ou entregue, em formato impresso e assinado, no endereço abaixo:
Editora Conhecimento & Ciência Ltda
Trav. Padre Eutíquio, nº 1730, Edifício Ebenezer Eloi (esquina com a
Mundurucus).
Bairro: Batista Campos
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