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TÍTULO 

O título do artigo e deve ser conciso e esclarecedor, seguindo a formatação: fonte Times 

New Roman tamanho 12, estilo caixa alta, em negrito e centralizado. Abaixo do título 

em português deve constar o título em inglês com a mesma fonte, tamanho 11, estilo 

caixa alta e itálico.  

- Quando houver subtítulo, este deve ser escrito somente com a primeira letra da 

sentença em maiúscula e sem qualquer tipo de destaque.    

 

Autores  

O trabalho deve conter no máximo 6 autores que participaram efetivamente do trabalho 

cuja ordem de menção deve ser uma decisão conjunta dos co-autores.  

Os autores devem ser apresentados logo abaixo do título em inglês, alinhados à direita, 

citados pelo nome completo com o último sobrenome em caixa alta. Apresentar uma 

legenda numérica, sobrescrita ao final de cada nome, contendo os dados no rodapé da 

primeira página. O autor responsável e/ou correspondente deve ser identificado por um 

asterisco à frente do seu primeiro nome.  

 

Legenda dos autores 

Deve ser escrita após as Palavras chave, ao final da primeira página alinhadas à 

esquerda, fonte Times New Roman e tamanho 11. Nesta legenda deve conter 

informações da titulação e/ou  filiações institucionais,  e departamentos/Instituições nas 

quais o trabalho foi desenvolvido ou aos quais deve ser atribuído, fontes de apoio ou 

financiamento ou qualquer outra informação de relevância ao autor e/ou a pesquisa. O 

e-mail do autor correspondente deve ser citado logo após a legenda. 

 

RESUMO  

Escrito em fonte Times New Roman tamanho 11, com espaçamento simples (1,0) e 

parágrafo único, sendo que número de palavras (mínimo de 150 e máximo de 200). 

Deve apresentar-se de forma estruturada contendo Introdução, Objetivo, Material e 

Métodos, Resultados e Conclusão, sequencialmente e com a identificação desses 

tópicos. 

 

Palavras-chave: De 3 a 5 palavras-chave extraídas dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), contido na página da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Escrito em 

fonte Times New Roman tamanho 10, com espaçamento simples (1,0) e com a borda 

das linhas superiores e inferiores aparentes. 
 


