
 
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

O Arquivo Brasileiro de Saúde Integrada (ABSI) é um periódico científico bimestral pela Saude 

Integrada Periodicos e Editora revisado por pares, seguindo as instruções de revisão cega. O anonimato e 

a confidencialidade são garantidos durante todo o processo de avaliação. Os manuscritos submetidos serão 

redigidos em português e deverão ser destinados exclusivamente à revista, ficando os autores responsáveis 

pela revisão da língua portuguesa e não podendo ser submetido simultaneamente a outro periódico, na ínte-

gra ou parcialmente.  

 As pessoas designadas como autores devem ter participado substancialmente da elaboração do ma-

nuscrito para assumir a responsabilidade pelo seu conteúdo. Assim, a comissão editorial da revista considera 

autor quem:  

a) Contribuiu substancialmente na concepção ou desenho do trabalho; 

b) Realizou a análise e interpretação dos dados; 

c) Redigiu o artigo ou realizou sua revisão crítica. 

Os manuscritos devem ser organizados segundo as indicações a seguir: 

CATEGORIAS DE ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

Artigo Original: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e inédita, que pos-

sam ser replicados e/ou generalizados. 

Artigo de Revisão: estudos avaliativos críticos, abrangentes e sistematizados, resultados de pesquisa origi-

nal. Visam estimular a discussão e introduzir o debate sobre aspectos relevantes e inovadores. Apresentam o 

método de revisão, o processo minucioso de busca e os critérios utilizados para a seleção e classificação dos 

estudos primários incluídos. Devem ser sustentados por padrões de excelência científica e responder à per-

gunta de relevância para a área da saúde.  

Relato de Caso: descrição detalhada de caso clínico relevante, que pode ser de casos inusitados ou que se-

jam de grande impacto para o conhecimento da comunidade acadêmica, relatando sua evolução e os proce-

dimentos utilizados para o seu tratamento. 

FORMATAÇÃO 

 

Arquivo no formato Word, papel tamanho A4. Margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,4 

cm. Fonte Times New Roman, tamanho 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas), com o arquivo digitado 

em formato .doc ou .docx. Espaçamento 1,15 entre linhas desde o título até as referências, com exceção das 

tabelas que devem ter espaçamento simples; parágrafos de 1,25 cm. 

Utilize itálico em palavras ou expressões que realmente necessitem ser enfatizadas no texto impresso. 

 

ESTRUTURA 

 

A apresentação dos trabalhos deverá seguir a seguinte ordem: 

 Página do Título: Título em negrito, centralizado e em caixa alta, não devendo exceder 15 palavras; 

deve ser conciso, explicativo e representativo do conteúdo do trabalho. 

 Sinalizar o tipo de colaboração enviada (artigo original, artigo de revisão ou relato de caso) logo 

abaixo do título.  



 Nome completo dos autores, maior titulação e filiação institucional de cada autor a qual se relaciona 

o estudo. 

 Nome e e-mail do autor responsável pela submissão. 

 Fonte financiadora da pesquisa (se houver) e informar se há conflitos de interesse. 

 Se o manuscrito for baseado em tese/dissertação, colocar asterisco no título do manuscrito e identifi-

car o título, o nome da instituição, o ano de defesa e o número de páginas. 

  

ARTIGO 

  

A estrutura ira variar de acordo com o tipo de trabalho enviado: 

 Artigo Original: Resumo (em inglês e português), Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, 

Conclusão e Referências. 

 Artigo de Revisão: Resumo (em inglês e português), Introdução, Metodologia, Resultados e Discus-

são, Conclusão e Referências. 

 Relato de Caso: Resumo (em inglês e português), Introdução, Relato do Caso, Discussão, Conclu-

são e Referências. 

 Ao final, deve constar de 3 a 6 descritores, em português e inglês, digitados em caixa alta e separados 

por ponto e vírgula. Devem ser empregados aqueles que constam na Lista de Descritores em Ciências da 

Saúde, da BIREME ou na base da Biblioteca virtual em saúde (BVS), disponível em: http://desc.bvs.br 

Segue descrição sucinta dos elementos do texto: 

 Introdução: apresentar claramente o propósito do estudo, o contexto e a justificativa apoiados em 

referenciais pertinentes aos objetivos; 

 Objetivos: apresentam a intenção de esclarecer aquilo que o pesquisador pretende desenvolver, des-

de os caminhos teóricos até os resultados a serem alcançados. São explicitados no final da introdu-

ção; 

 Metodologia: descrição resumida dos métodos, técnicas e materiais empregados na pesquisa; 

 Relato de Caso: deve ser conciso, com o menor número possível de abreviaturas, sendo claro e ob-

jetivo ao descrever o evento ao qual se pretende apresentar; 

 Resultados: descrição dos dados obtidos na investigação, com uma sequência lógica, sendo neces-

sário para sustentar as conclusões da pesquisa; 

 Discussão: limita-se à importância de novas informações, relacionando com os conhecimentos já 

existentes; 

 Conclusões: devem ser apresentadas de forma clara e concisa. 

 Agradecimentos 

Incluir, de forma sucinta, colaborações que não autoria, como auxílios técnicos, financeiros e materi-

ais, incluindo auxílios institucionais, governamentais ou privados, e relações que possam implicar em 

potencial conflito de interesse. Essa seção é opcional. 

 

CORPO DO TEXTO 

 

O texto deve ter uma organização de reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de títulos e 

subtítulos que reflitam esta organização. Os títulos deverão estar em negrito e caixa alta, e os subtítulos de-

verão ser destacados em negrito e letras maiúsculas apenas na primeira letra de cada palavra e antecedidos 

por uma linha em branco. Não pode conter nenhuma identificação dos autores. Não inicie uma nova página 

a cada subtítulo. Separe-os utilizando uma linha em branco. As figuras e tabelas devem ser enviadas separa-



damente, devendo constar no texto os locais sugeridos para sua inserção. Frases ou parágrafos ditos pelos 

participantes da pesquisa devem ser citados em itálico. Sua identificação deve ser codificada a critério do 

autor e entre parênteses. 

REFERÊNCIAS 

 

As citações devem ser realizadas no corpo do texto, utilizando números arábicos e entre parênteses. 

As referências que forem intercaladas deverão ser separadas por vírgula, enquanto as referências contínuas 

deveram ser separadas por ‘’-‘’. 

ENVIO DO MANUSCRITO 

 

Nesse local explicitado a forma de submissão. As submissões deveram ser realizadas por intermédio 

do site: https://www.arquivobrasileirodesaudeintegrada.com/submissao 

 Na página há caixas de texto correspondente às modalidades de artigo (artigo original, artigo de 

revisão e relato de caso). As caixas contêm os elementos obrigatórios para cada modalidade. O preenchi-

mento dessas caixas é bastante intuitivo. 

  Caso o artigo possua imagens, quadros ou tabelas, após a submissão pela plataforma do site, 

os autores deverão enviar um e-mail para contato.absaudeintegrada@gmail.com com o assunto ‘’Nome do 

Artigo – dados complementares’’ e anexar em formato .doc ou .word as imagens (contendo a correta identi-

ficação e descrição) e/ou tabelas e quadros. 

 Caso os autores possuam alguma dificuldade na plataforma de submissão ou alguma problemas para 

realizar a submissão, envie um e-mail solicitando auxílio para contato.absaudeintegrada@gmail.com. 

APÓS A SUBMISSÃO 

  

Após a submissão, nossos editores entrarão em contato para confirmar a submissão e atualizar os au-

tores das etapas de publicação.  Caso o artigo seja aceito para publicação, nossos editores enviarão um do-

cumento que deverá ser assinado pelo autor principal para realizar o acordo de Cessão de Direitos Autorais 

para completar a publicação.  

Após a assinatura do termo, os editores entraram em contato para realizar o pagamento. O Arquivo 

Brasileiro de Saúde Integrada não cobra taxa de submissão. Para a publicação existe uma taxa única na 

importância de R$ 150,00 que será paga apenas após o artigo ser aceito para publicação. 
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