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INDICACÕES PARA OS AUTORES
A revista em direção à promoção da Saúde é uma
publicação semestral, de caráter cientifico indexada
no índice Bibliográfico Nacional Publindex de
COLCIENCIAS; edita-se no Departamento de Saúde
Publica da Universidade de Caldas desde 1993,
com uma distribuição nacional e internacional a
organizações de caráter acadêmico, assistencial e
administrativo do setor de saúde. Está dirigida a todas
aquelas pessoas naturais e ou jurídicas com interes
nas diferentes áreas propostas. Tem como finalidade
socializar as experiências acadêmicas, investigativas,
de projeção e de docência, quanto de docentes como
de estudantes, pré-graduação, de postgraduação,
profissionais das áreas de saúde, sociais e afines aos
países e de outros no contexto mundial, que realizem
aportes ao desenvolvimento das seguintes temáticas.
· Conceituar sobre saúde e vida.
. Saúde pública
· Educação para a saúde.
· Estilos de vida saudáveis.
· Comunicação social em saúde.
. Marketing social
· Orientação dos serviços de saúde.
· Política publica saudável.
· Ambientes favoráveis à saúde.
· Negociação e manejo de conflitos.
· Participação social.
· Alianças estratégicas.
· Desenvolvimento social e humano.
· Ciências sociais e saúde.
· Assuntos acadêmicos.
SECÕES
A revista contém as seguintes seções:
Editorial: ponto de vista do Comitê Editorial, do editor
ou de autores invitados.
Artigo de investigação cientifica e tecnológica:
documento que apresenta de maneira detalhada
os resultados originais dos projetos terminados de
investigação1 deve indicar: introdução, materiais
e métodos, resultados, discutição, conclusões e
agradecimentos e referencias bibliográficas.
Tomadou daBase Bibliográfica Nacional - BBN Publindex Índice
Bibliográfico Nacional Publindex – IBN Publindex, agosto de 2006, p. 7.
1

Artigo de revisão: documento resultado duma
pesquisa terminada onde se analisam sistematizam e
integram os resultados de pesquisas publicadas ou não
publicadas, sobre um campo em ciência ou tecnologia,
com o fim de dar conta dos avances e as tendências de
desenvolvimento. Caracteriza-se por apresentar uma
cuidadosa revisão bibliográfica de por o menos 50
referencias2.
Artigo de reflexão: documento que apresenta resultados
da pesquisa terminada desde uma perspectiva analítica,
interpretação ou critica do autor, sobre um tema
especifico, recorrendo a fontes originais3.
Assuntos Acadêmicos:
apresenta
informação
relacionada com temas de interes da área: normatividade,
regulamentação, convocatórias e eventos científicos.
SELECÃO DE ARTICULOS PARA PUBLICACÃO
O estudo e a seleção inicial dos escritos estão a cargo do
Comitê Editorial, a qual aceita ou rechaça as originais,
atendendo á qualidade cientifica e á concordância
com as temáticas próprias da revista e a vigência
temporal dos resultados. Além o comitê pode solicitar
modificações e fazer as recomendações que estimam
necessárias para ajustar o documento às indicações da
revista. Logo desta revisão, será submetido à avaliação
por um ou dois pares acadêmicos externos, que emitem
um conceito no qual se aceita o artigo sem câmbios,
aceita se sujeito a câmbios ou se rejeita. No caso em que
do conceito dos e avaliadores se derivem controvérsias,
estas serão resultas inicialmente pelo Editor da Revista
ou de ser preciso se solicitará uma segunda ou terceira
avaliação pelos pares acadêmicos. Se deve aclarar que
a identidade dos autores não é revelada aos avaliadores,
nem a destes aos primeiros, é dizer, que o processo é
anônimo já que os avaliadores não conhecem os nomes
dos autores vice-versa.
A recepção dum artigo não implica compromisso com
respeito a sua publicação. Acusara se recebido do artigo
e os originais não voltaram se, portanto, o autor deve
deixar copia de todo o material enviado. O processo de
2
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Ibídem, p. 7.
Ibídem, p. 7.
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revisão e correção dos artigos implica um tempo que
deve ser tido em conta pelo/autor/é, na decisão de envio
do mesmo.

remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho,
mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o
devido crédito pela criação original.

ENVIO DO DOCUMENTO

APRESENTACÃO DO ARTICULO

O documento deve ser enviado ao endereço eletrônico
reprosa@ucaldas.edu.co dirigido à Editora da revista;
estar estruturado em Microsoft Word tipo de fonte Times
New Roman, tamanho 11; não exceder as 25 pagina e
dobre espaço, em tamanha carta; as margens devem ser
de 3 cm e as paginas numeram se consecutivamente
no canto inferior direito. Adjunto a este envio devera
remitir se o formato de Declaração de Compromisso
de Autores diligenciado, o qual pode ser consultado na
pagina web da revista.

Títulos e autores
O título do trabalho deve limitar se a máximo 15
palavras, este não deve conter abreviaturas nem siglas.
Debaixo do titulo aparecem os sobrenomes e os nomes
completos de cada autor centrado e em cursiva; em
pé de pagina indica se: titulo profissional e o máximo
nível alcançado, instituição onde trabalha na qual não
se deve apresentar abreviaturas nem siglas, cidade, país
e endereço eletrônicos institucionais ou corporativos de
cada um dos autores. Deve se hierarquizar no caso de
autor/ou autores com varias afiliações institucionais. É
indispensável esta informação e só esta. Omita cargos,
graus docentes, reconhecimentos, etc. Ter em conta que
primeiro autor será quem ficara registrado nas bases de
dados dos diferentes serviços de indexação e o resumo.
É indispensável indicar qual autor se encarregara de
receber e enviar a correspondência, ou do contrário
se assumirá que o primeiro autor se fará cargo de tal
função.

DIREITOS DE REPRODUÇÃO
Se o documento é aceito para a publicação os direitos
de reprodução serão da Universidade de Caldas. Como
mencionou se cada artigo deve ir acompanhado duma
carta de declaração de compromisso dos autores onde
especifica que é inédito, e indica que os direitos de
reprodução são propriedade exclusiva de a Revista para
a Promoção da Saúde, além de outros aspetos que se
encontram explícitos no documento, Tais como que o
artigo não se tem apresentado simultaneamente para
sua publicação na outra revista Por outra parte, o autor
tem a responsabilidade de obter a permissão necessária
para reproduzir qualquer material protegido por direitos
de reprodução e deve especificar com caridade qual é
o quadro, figura o texto que se citara e a referência
bibliográfica completa. As opiniões, juízos e pontos de
vista expressados pelos autores, são de sua exclusiva
responsabilidade e não refletiam os critérios nem a
política da revista.
Aspectos éticos: quando seja pertinente, incluirá se
uma explicação, sobre os procedimentos seguidos na
pesquisa a fim de garantir o cumprimento dos princípios
e normas éticas da Declaração de Helsinki de 1975 e
posteriores revisões, além da Resolução 8430 de 1993
do então, Ministério de Saúde de Colômbia.
Política de acesso aberto: Conteúdo Web Revista Para
a Promoção da Saúde da Universidade de Caldas é
distribuído sob licença Creative Commons Atribuição
esta licença permite que outros distribuam,

Resumo
Tudo artigo deve ter um resumo em espanhol, inglês e
português, com uma extensão não maior a 250 palavras.
Incluída objetivos, datas e lugares de execução do
estudo, métodos, resultados e conclusões. Não deve
incluir abreviaturas e citas bibliográficas. Deve se
redigir de forma impessoal, isto é, na terceira pessoa
do singular.
Palavras chave
Utilizaram se só aquelas aceitadas por bases de dados
internacionais as que podem ser consultadas
nos seguintes endereços: palavras chave, (espanhol):
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm, Key Words,
(inglês):http://www.nlm.nih.gov/mesh/.
O autor
deve explicar que consultou os descritores antes
mencionados, seguido da última palavra chave, assim:
(fonte:IREME); (source: MeSH, NLM); (fonte: DeCS,
BIREME). O número de Palavras clave presentadas
deve ser cinco.
Corpo do articulo
Os documentos que são resultados de pesquisa
apresentam se da seguinte maneira: Introdução,
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materiais, e métodos, resultados, discutição, conclusões,
agradecimentos e referencias bibliográficas.
Introdução: indica a justificação e os objetivos do artigo
da pesquisa, inclui um resumo do referente teórico, não
incluí resultados nem conclusões.
Materiais e métodos: descreve o tipo de estudo e desenho
do mesmo, a povoação, a técnica de amostragem
e a seleção da amostra, assim como os critérios de
inclusão e exclusão. Explicar a técnica, instrumentos e
procedimentos utilizados para obter os dados e analisar
os mesmos.
Resultados: apresentam os resultados em ordem lógicos,
devem ser concisos e claros. Não se repete no texto os
resultados que encontraram se nas tabelas e figuras.
Discussão: se fundamenta nos resultados obtidos na
pesquisa à vez que se encontram a relação entre estes e
os obtidos por outros autores, assinala as coincidências
e diferenças encontradas e enfatiza nos aspetos novos.
Não repete informação incluída nas seções anteriores.
Examinam as implicações dos descobrimentos, suas
limitações e suas projeções em futuras pesquisas.
Conclusões: indicam os descobrimentos mais
relevantes da pesquisa desde o ponto de vista do objeto
do estudo; recomenda se que os objetivos da pesquisa
se constituem no ponto de referência para desenhar
e que em elas envolvem se as distintas dimensões do
problema.
Agradecimentos: os autores podem fazer menção às
pessoas e colaboradores, assim como a instituições
financiadoras, dependências e instituições que apóiam
a execução da sua pesquisa.
Referencias bibliográficas: elaboram se ajustadas à
normas Vancouver: Se indicam no texto numeradas
consecutivamente no ordem em que apareçam por
meio de números arábigos colocados entre parêntesis.
As listas de referencias se indicaram numa folha aparte
do final do artigo. Consulte a lista de publicações
periódicas do Index Medicus (http://www.nlm.nih.
gov/tsd/serials/lji.html) para a abreviatura exata da
revista citada; se a revista não aparece, escreva o titulo
completo da revista.

Quadros e figuras
Os quadros figuras devem conter um titulo breve, lugar,
data e fonte, e nos casos necessários deve se aclarar se
é uma elaboração própria. O título de cada coluna na
tabela deve ser a unidade de medida. Não se aceitam
tabelas e gráficos e formato de imagens. As ilustrações
(gráficos, diagramas, desenhos, mapas, fotografias,
entre outras) e os quadros devem levar suas respectivas
lendas e títulos, numerar se consecutivamente o seu
número não deve exceder quatro ilustrações por artigo.
Cada uma de as ilustrações deverá ser incluída no texto
onde corresponda e realizar a devida citação.
Para as ilustrações que não tinham sido produzidas
pelos autores ou tinham sido tomadas de uma revista,
livro, site de internet ou similares, sobre os quais
existam direitos de autor, se deveram obter a permissão
precisas para reproduzir o material, ante o qual deveram
acompanhar se da autorização escrita por parte da
respectiva editorial aos autores.
Abreviaturas e siglas
Utilizaram se o menos possível e preferivelmente
aquelas que são reconhecidas internacionalmente.
Quando citam se por primeira vez no texto, devem ir
precedidas da expressão completa.
Notas a pé de página
Deve ser limitado a comentários e aclarações do autor.
As comunicações pessoais devem indicar se entre
parênteses no corpo do texto (não nas anotações ao pé)
e indicar data e instituição de quem dá a comunicação.
Evitar a inclusão de documentos não publicados,
incluso se têm sido apresentados em conferencias ou
congressos, artigos, enviados para publicação que não
tem sido aceitado e resumos. Se for absolutamente
necessário citar fontes não publicadas, estas devem ser
mencionadas no texto entre parêntesis.
Para maior informação comunicar se com:
Universidade de Caldas, Faculdade de Ciências para a
Saúde. Revista para a Promoção da Saúde, Consuelo
Vélez Alvarez. Prédio Miguel Arango Soto. Carrera 25
No. 48-57. Telefone 8783060 extensões 31131.
Alguns apartes foram tomados da Revista de Saúde
Pública - -Journal of Public Health-. Vol. 9 No. 2
Informação e Instruções aos autores.

