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Resumo
Deverá ser elaborado um resumo geral de todo o trabalho de até 500 palavras. O
texto será em fonte Arial 12, com as partes discriminadas em Negrito e texto em
padrão, da seguinte maneira: Introdução. Escrever a introdução. Objetivo. Escrever
o objetivo. Materiais e métodos. Escrever os principais materiais e métodos
utilizados no trabalho. Resultados. Escrever os resultados obtidos no trabalho.
Conclusão. Escrever a conclusão ou conclusões obtidas a partir dos resultados.
Palavras-chave: Serão utilizadas no mínimo três palavras-chave e no máximo seis
palavras-chave.
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Título do artigo em português
Título do artigo em inglês
Artigo Original
Nome do aluno 1a; Nome do aluno 2a; Nome do aluno 3a; Nome do aluno 4a; Nome
do aluno 5a; Nome do Colaborador (se houver)b; Nome do Co-orientadorc; Nome do
Orientadord*
a

Instituição de origem dos autores indicados com a letra “a” sobrescrita.

b

Instituição de origem dos autores indicados com a letra “b” sobrescrita.

c

Instituição de origem dos autores indicados com a letra “c” sobrescrita.

d

Instituição de origem dos autores indicados com a letra “d” sobrescrita.

*Autor para correspondência: Endereço completo do autor indicado com “*”
sobrescrito, incluindo e-mail e telefones de contato (pode ser da instituição de
ensino).
Inserir

a

instituição

onde

o

trabalho

foi

realizado.

Resumo. Até 250 palavras, dividido em objetivo, métodos, resultados e conclusão.
Inserir Palavras-chave
Abstract. Até 250 palavras, dividido em objetivo, métodos, resultados e conclusão.
Inserir Keywords
Palavras-chave e Keywords (três a dez), de acordo com Descritores em Ciências da
Saúde-DECS da BIREME/OPAS/OMS versão do Medical Subject Headings (MeSH)
do PUBMED) da National Library of Medicine, (http://decs.bvs.br/).
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1. Introdução
A introdução deve conter uma breve revisão da literatura, contextualizando o
problema, a importância de sua investigação e o objetivo da pesquisa realizada fica
ao final da introdução.
A introdução deve ter, no máximo, duas páginas.
2. Métodos
Nesta seção os autores deverão descrever a metodologia empregada na
pesquisa, o número do protocolo de aprovação no comitê de ética, o tamanho da
amostra e a análise estatística realizada.
3. Resultados
Descrever todos os resultados obtidos, utilizando tabelas e gráficos sempre
que necessário.
As tabelas devem apresentar número e título e os gráficos devem apresentar
número e legenda. As respectivas numerações deverão seguir a ordem de
apresentação no texto.
4. Discussão
Nesta seção, os resultados relevantes, ou seja, que permitem atingir o objetivo
do trabalho e chegar à conclusão final, devem ser discutidos e interpretados pelos
autores à luz do conhecimento atual e, sempre que possível, de forma comparativa
com os resultados descritos na literatura, independente se estiverem de acordo ou
não com ela.
5. Conclusão
Escrever sucintamente a conclusão obtida a partir do objetivo.
6. Agradecimentos (se houver)
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7. Referências
As referências citadas no texto são numeradas consecutivamente, na ordem
em que são mencionadas pela primeira vez, mediante número arábico, sobrescrito,
após a pontuação, quando for o caso, correspondendo às referências listadas no
final do artigo, sem parênteses.
Todas as referências citadas no texto deverão ser listadas, com espaçamento
simples, não justificada (alinhada à esquerda), deixando um espaço simples entre as
referências.
Para efeito de normalização adota-se o “Uniform Requirements for Manuscripts
(URM) do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)- Estilo
Vancouver - disponível em: <http://www.icmje.org/>, em português:
<http://www.icmje.org/recommendations/translations/portuguese_1999.pdf>
As referencias devem ser apresentadas de acordo com as normas “Citing
Medicine: the NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers, 2007, disponível
em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/>; versão em português
disponível em:<http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html#pseis>.
Os títulos das revistas são abreviados de acordo com o “Journals Database”
do PUBMED, disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
ou no Portal de Revistas Científicas da BVS, BIREME/OPAS/OMS, disponível
em: http://portal.revistas.bvs.br/?lang=pt. As abreviaturas dos títulos só têm ponto
após a última palavra.
Exs. Rev Med Minas Gerais.; N Engl J Med.;
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APÊNDICE
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Anexar o questionário elaborado pelos autores e/ou formulário para
coleta de dados (quando houver).
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ANEXO
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Anexar cópia do parecer do comitê de ética fornecido para o trabalho e
questionário (quando este não for elaborado pelo orientador ou autores).

