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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS
À REVISTA SERGIPANA DE SAÚDE PÚBLICA (RSSP)

Ao submeter artigos à Revista Sergipana de Saúde Pública (RSSP) é necessário seguir as
seguintes diretrizes:

Os manuscritos deverão ser escritos em língua portuguesa, portanto não serão aceitos
trabalhos em língua estrangeira.

Ao submeter o manuscrito, a identificação do autor deverá estar suprimida no arquivo
encaminhado à RSSP, a fim de que seja resguardada a isonomia da avaliação dos artigos,
através do processo “double blind” duplo-cego de artigos.

Os manuscritos deverão ser originais e inéditos, assim considerados aqueles que nunca
foram publicados em qualquer fonte de divulgação.

O Plágio ou autoplágio não serão permitidos, portanto, citação literal, paráfrase ou a
inserção de partes substanciais de outros trabalhos, obrigatoriamente, devem ser
referenciados conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A citação de trabalho do próprio autor, desde que referenciado conforme às Normas da
ABNT, não constitui autoplágio.

Todos os artigos que contenham plágio ou autoplágio serão rejeitados. Monografias,
trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado não serão
aceitos para publicação na íntegra. Esses trabalhos deverão ser adaptados ao formato de
artigo científico para serem submetidos à RSSP.

A escrita do manuscrito deve estar em conformidade com a norma culta da língua
portuguesa e com as diretrizes para redação de textos acadêmicos, quais sejam:
vocabulário técnico, clareza, precisão e impessoalidade.

Trabalhos que resultem de pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais devem
estar acompanhados de cópia escaneada de documento que ateste sua aprovação prévia
por um Comitê de Ética em Pesquisa, além da referência na seção
Desenvolvimento/Material e Métodos.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE APRESENTAÇÃO, ILUSTRAÇÃO E CITAÇÕES

Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados conforme as
normas da ABNT, em Word ou similar (LibreOffice), folha tamanho A4, com a seguinte
estrutura:

1) Título: deve ser escrito em português e em inglês, com, no máximo, 15 palavras em
maiúsculas e em negrito.

2) Resumo: deve ser escrito em português e em inglês, com, no máximo, 250 palavras,
em espaço simples, cujo conteúdo apresente introdução, objetivo, método, resultado
e conclusão.

3) Palavras-chave: de 03 a 05 unitermos em português e em inglês, separados por
ponto e vírgula e finalizados por ponto.

4) Corpo do texto: recomenda-se fonte Arial em tamanho 12. Os parágrafos devem ser
justificados, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, sendo o deslocamento da primeira
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linha de 1,25 cm. As margens devem ser configuradas da seguinte forma: 3,0 cm
(superior e esquerda) e 2,0 cm (direita e inferior).

5) Títulos e Subtítulos: os títulos das seções devem estar alinhados à esquerda, em
negrito, em caixa alta, em tamanho 12, sem numeração. Subtítulos devem esta
alinhados à esquerda, apresentar a primeira letra maiúscula, corpo 12 e sem
numeração. Tanto os títulos quanto os subtítulos deverão ser separados do corpo do
texto (e entre si) pelo espaço entre linhas de 1,5 cm.

6) Siglas: quando mencionadas pela primeira vez no texto, devem ser indicadas entre
parênteses, conforme a Norma (NBR, 6022, p. 11)

7) Referências: o artigo deve conter no máximo 35 referências, separadas por espaço
simples e alinhadas à esquerda, completas, atualizadas, conforme o estilo de
formatação da ABNT.

8) Ilustração e Gráficos: independente do tipo de imagem, sua formatação deve
obedecer às seguintes regras: no espaço superior deve ser atribuido um título
(gráfico, mapa, figura, etc), número correspondente, conforme aparece no texto,
seguida do título e tamanho da fonte 10, por exemplo. Imagem 1 – Título da imagem.
Ao final da imagem (rodapé), deve constar a fonte consultada (vide exemplo). As
imagens deverão ter resolução mínima de 300 dpi para fotografias comuns e 1.200
dpi para desenhos e gráficos.

Exemplo:
Figura 1 - Montanhas e árvores cobertas de neve

Fonte: biblioteca de Imagens do Windows

9) Tabelas: a formatação das tabelas deve obedecer às seguintes regras: no espaço
superior devem ser precedidas da palavra “Tabela”, número correspondente, seguida
do título e tamanho da fonte 10, por exemplo. Tabela 1 – Título da tabela. Ao final da
tabela (rodapé) deve constar a fonte para elaboração da tabela (vide exemplo). As
tabelas devem conter apenas linhas horizontais que separam o título do conteúdo,
devendo ser inseridas o mais próximo possível do texto a que se referem.
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Exemplo:

Tabela 1 – Faixa etária da população
Faixa etária da população Frequência %

01 -  20 6 12

21 - 40 5 16

41 - 60 8 26

61 - 80 4 32

81 - 95 2 14

Fonte: elaborado pelo autor (ano)

10) Quadro: diferentemente das tabelas, os quadros apresentam dados descritivos e
não estatísticos. A formatação dos quadros deve obedecer às seguintes regras: no
espaço superior deve ser precedida da palavra “Quadro”, número correspondente,
seguida do título e tamanho da fonte 10, por exemplo. Quadro 1 – Título do quadro.
Ao final da tabela (rodapé) deve constar a fonte para elaboração do quadro (vide
exemplo). A apresentação gráfica é semelhante às tabelas, a diferença está na
colocação de linhas verticais em suas laterais e na separação de suas colunas e
linhas.

Exemplo:

Quadro 1 - Dimensões das Competências do Profissional

COGNITIVAS INTEGRATIVAS HÁBITOS MENTAIS

Conhecimento
Incorporação dos aspectos

científicos, clínicos e
humanísticos

Tolerância à ambiguidade

Habilidades de
comunicação

Estratégias de raciocínio
clínico Inteligência emocional

Manejo da informação Conhecimento interdisciplinar Respeito aos pacientes
Fonte: adaptado de Epstein e Hundert (2002)

Além da NBR 6022: 2018, são apresentadas no (Quadro 2) outras normas
importantes que devem ser consultadas no processo de elaboração do artigo.

Quadro 2 - Normas usadas na elaboração de um artigo científico

AUTOR TÍTULO DATA
ABNT NBR 6023: elaboração de referências 2018

ABNT NBR6024: numeração progressiva das seções de um
documento 2012

ABNT NBR6028: resumos 2021

ABNT NBR10520: informação e documentação: citação em
documento 2002

ABNT NBR 10520: IBGE Normas de apresentação tabular. 3. ed. 1993
Fonte: ABNT, 2018.
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MODELO A SER SEGUIDO PARA SUBMISSÃO DO MANUSCRITO

TIPO DE ARTIGO (EX: ARTIGO ORIGINAL)

RESUMO

Este elemento é obrigatório, escrito em português e inglês, elaborado em parágrafo

único, sem enumeração de tópicos e espaçamento entre linhas. O manuscrito deve

apresentar ao leitor o problema de pesquisa, a relevância do estudo, o objetivo, a

metodologia, as técnicas de levantamento dos dados, os resultados parciais e a

conclusões ou considerações finais. Deve ser constituído de uma sequência de

frases concisas, objetivas e possuir entre 150 e 250 palavras na língua original do

artigo (ABNT NBR-6028, 2003).

Palavras-chave:

Deve apresentar de três a cinco palavras-chave, as quais devem ser obtidas

no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) disponível no endereço eletrônico:

(http://decs.bvs.br).

ABSTRACT

O Abstract deve seguir o mesmo padrão do resumo em português, com suas
respectivas keywords.

Keywords: Keywords. Keywords. Keywords. Keywords. Keywords
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INTRODUÇÃO

Para este item recomenda-se que sejam escritas de 4 a 7 parágrafos, apenas

para justificar o trabalho, com citações das referências conforme as normas da

ABNT, e contendo no final os objetivos do estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS / MÉTODOS / RELATO DA EXPERIÊNCIA /
APRESENTAÇÃO DO CASO

Esta seção deve ser intitulada conforme a descrição do quadro 1.
Quadro 1 – definição de termos para a seção metodologia

TIPOS DE ARTIGOS NOMENCLATURA PARA SEÇÃO

Original Materiais e métodos

Revisão Métodos

Relato de Experiência Relato de Experiência

Relato de caso Relato de Caso
Fonte: autoria própria (ano)

ATENÇÃO:
1. Em regra, todo o trabalho que envolve seres humanos direta ou

indiretamente, sejam eles funcionários, pacientes, alunos, gestores e/ou

instituição deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para

aprovação, conforme as orientações estabelecidas pelas Resoluções nº
466/2012 e a nº 510/2016, desta forma os autores devem indicar o número do

processo, instituição e anexando o documento de aprovação.

2. Para os manuscritos intitulados relato de experiência e relato de caso, leia

a Carta Circular n° 166/2018-CONEP/SECNS/MS, que traz

“Esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos do tipo 'relato de
caso' no Sistema CEP/Conep para a área biomédica”.
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RESULTADOS / RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção deve ser intitulada conforme a descrição do quadro 2.

Quadro 2 – definição de termos para a seção resultados

TIPOS DE ARTIGOS NOMENCLATURA PARA SEÇÃO

Original e Revisão Resultados

Revisão Métodos
Fonte: autoria própria (ano)

ATENÇÃO:

Esta seção deve ser clara e objetiva, sem a repetição de informações contidas em

tabelas e gráficos já citados no corpo manuscrito. Ao inserir ilustrações, ler com

atenção as recomendações das normas estabelecidas pela RSSP.

DISCUSSÃO

Na discussão deve-se interpretar os resultados com uma explicação plausível

para os dados encontrados, comparar com dados na literatura, utilizando-se de

manuscritos atualizados, enfatizar os aspectos importantes, as suas limitações e

reforçar a contribuição do estudo para a saúde pública.

CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção deve ser intitulada conforme a descrição do quadro 3.

Quadro 3 – definição de termos para a seção conclusão

TIPOS DE ARTIGOS NOMENCLATURA PARA SEÇÃO

Original e Revisão Conclusão

Relato de experiência e relato

de caso

Considerações finais

Fonte: autoria própria (ano)

Referências

As referências devem ser separadas por espaço simples, alinhadas à

esquerda, contendo no máximo 35 itens, atualizadas e completas, ou seja, todas as

referências citadas devem constar no manuscrito, conforme o estilo de formatação

da ABNT.
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