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1. NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO DA
REVISTA TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde

A revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde é uma publicação online anual, de cariz
científico e de acesso livre do ISAVE - Instituto Superior de Saúde que está afeta ao CICS - Centro
Interdisciplinar em Ciências da Saúde e que pretende divulgar a produção científica levada a cabo
por estudantes e docentes da instituição, assim como por outros investigadores que tenham sido
convidados.
A TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde, disponibilizada em formato digital, publica
artigos científicos em português e/ou inglês sobre diversas temáticas das ciências da saúde. Os
artigos científicos incluídos na revista contemplam artigos de investigação, artigos de revisão
(tradicional, sistemática e meta-análise), relatos de caso (ou série de casos) e artigos de reflexão.
As normas de publicação da revista, assim como as edições digitais das publicações, serão
disponibilizadas no site institucional: http://www.isave.pt.
Todos os manuscritos submetidos para publicação são sujeitos a um processo de avaliação e
revisão (peer review) pelo/a Editor/a e pela Comissão Científica da revista, atendendo aos
requisitos de originalidade, qualidade científica e integridade ética. A este respeito, solicita-se
aos/às autores/as o envio, além do manuscrito para publicação, de uma declaração assinada que
comprove: 1) a originalidade do artigo; 2) a ausência de conflito de interesses por parte dos/das
autores/as; 3) a cedência de dados pessoais dos/as autores/as; 4) a assunção total de
responsabilidade dos conteúdos divulgados pelos/as autores/as e; 5) a cedência total dos direitos
autorais à revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde , incluindo direitos de
reprodução. Um modelo desta declaração poderá ser encontrado na secção final do presente
documento.
O envio de manuscritos e respetivas declarações assinadas, assim como o pedido de
esclarecimentos adicionais relativos à revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde e
seus conteúdos, deve ser feito para o CICS - Centro Interdisciplinar em Ciências da Saúde através
do email cics@investigacao.isave.pt.

1.1.

Normas Específicas de Publicação para Artigos Originais

O artigo original é uma forma de publicação científica que apresenta temas ou abordagens originais
do(s) autor(es) resultantes de pesquisas científicas e tecnológicas. Nas ciências da saúde, o artigo
original normalmente pretende preencher lacunas no conhecimento acerca das causas (fatores
etiológicos) das doenças e/ou suas consequências nas pessoas afetadas ou avaliar a eficácia de
intervenções terapêuticas para prevenção e/ou tratamento de problemas de saúde.
O manuscrito do artigo original deverá ser submetido em formato Microsoft Word (versão
97/2003 ou superior), tamanho de papel A4, coluna única, margens de 3 cm nas bordas
superior/esquerda e 2.5 cm nas bordas inferior/direita, fonte Tahoma, tamanho 12, alinhamento
justificado, espaçamento 1.5 entre linhas e numeração de páginas ativada. O manuscrito do
artigo deverá conter não mais do que 5000 palavras (excluindo título, autores, afiliações, resumo,
palavras-chave, tabelas, figuras/diagramas, legendas, referências bibliográficas e anexos) e ser
estruturado nas seguintes secções:
i.

Título (até 150 caracteres), autores e respetivas afiliações (1ª página);

ii.

Resumo (até 250 palavras) e palavras-chave (até 5 palavras) em português e inglês
(2ª página);

iii.

Introdução (até 1500 palavras);

iv.

Materiais e Métodos (até 1000 palavras; subsecções: desenho de investigação,
população/amostra, instrumentos e procedimento);

v.

Resultados (até 1000 palavras);

vi.

Discussão (até 1000 palavras);

vii.

Conclusões (até 500 palavras);

viii.

Referências bibliográficas (até 50 referências);

ix.

Tabelas (até 5 tabelas);

x.

Figuras/diagramas (até 5 figuras/diagramas);

xi.

Anexos.

O estilo de escrita e formatação do manuscrito deverá obedecer às normas APA (7ª edição):
American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological
Association. 7th ed. Washington D.C.: American Psychological Association, p.428.

1.2.

Normas Específicas de Publicação para Artigos de Revisão

O artigo de revisão (tradicional, sistemática e meta-análise) é uma forma de publicação científica
que se destina a efetuar uma recolha e reorganização dos conhecimentos disponíveis acerca de
um tema específico. Nas ciências da saúde, os artigos de revisão normalmente centram-se em
ensaios escritos sobre uma doença ou sobre um procedimento clínico associado a uma doença
(diagnóstico, tratamento e prevenção).
O manuscrito do artigo de revisão (tradicional, sistemática, e meta-análise) deverá ser submetido
em formato Microsoft Word (versão 97/2003 ou superior), tamanho de papel A4, coluna única,
margens de 3 cm nas bordas superior/esquerda e 2.5 cm nas bordas inferior/direita, fonte

Tahoma, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1.5 entre linhas e numeração de
páginas ativada. O manuscrito do artigo de revisão deverá conter não mais do que 5000 palavras
(excluindo título, autores, afiliações, resumo, palavras-chave, tabelas, figuras/diagramas,
legendas referências bibliográficas e anexos) e ser estruturado nas seguintes secções:
i.

Título (até 150 caracteres), autores e respetivas afiliações (1ª página);

ii.

Resumo (até 250 palavras) e palavras-chave (até 5 palavras) em português e inglês
(2ª página);

iii.

Introdução (até 1500 palavras);

iv.

Métodos (até 1000 palavras; subsecções: desenho de investigação, termos de
pesquisa elegíveis, bases de dados consultadas, período de pesquisa, critérios de
inclusão e exclusão, procedimentos de seleção dos estudos, extração de dados e
síntese de resultados);

v.

Resultados (até 1000 palavras);

vi.

Discussão (até 1000 palavras);

vii.

Conclusões (até 500 palavras);

viii.

Referências bibliográficas (até 100 referências);

ix.

Tabelas (até 5 tabelas);

x.

Figuras/diagramas (até 5 figuras/diagramas);

xi.

Anexos.

O estilo de escrita e formatação do manuscrito deverá obedecer às normas APA (7ª edição):
American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological
Association. 7th ed. Washington D.C.: American Psychological Association, p.428.

1.3.

Normas Específicas de Publicação para Relatos de Caso (ou Série de Casos)

O relato de caso é uma forma de publicação que relata observações clínicas que muitas vezes
carecem de estudo científico e controlado, mas que ainda assim contribuem para o avanço do
conhecimento em saúde. Nas ciências da saúde, os relatos de casos normalmente descrevem um
conjunto de observações incomuns de manifestação de doença num grupo restrito de pacientes
(tipicamente um), e/ou apresentam os procedimentos e técnicas utilizadas para o seu tratamento.
O manuscrito do relato de caso (ou série de casos) deverá ser submetido em formato Microsoft
Word (versão 97/2003 ou superior), tamanho de papel A4, coluna única, margens de 3 cm nas
bordas superior/esquerda e 2.5 cm nas bordas inferior/direita, fonte Tahoma, tamanho 12,
alinhamento justificado, espaçamento 1.5 entre linhas e numeração de páginas ativada. O
manuscrito do relato de caso deverá conter não mais do que 3000 palavras (excluindo título,
autores, afiliações, resumo, palavras-chave, tabelas, figuras/diagramas, legendas, referências
bibliográficas e anexos) e ser estruturado nas seguintes secções:
i.

Título (até 150 caracteres), autores e respetivas afiliações (1ª página);

ii.

Resumo (até 250 palavras) e palavras-chave (até 5 palavras) em português e inglês
(2ª página);

iii.

Introdução (até 500 palavras);

iv.

Descrição do caso (até 1000 palavras);

v.

Técnica ou prática (até 1000 palavras);

vi.

Discussão (até 500 palavras);

vii.

Referências bibliográficas (até 20 referências);

viii.

Tabelas (até 5 tabelas);

ix.

Figuras/diagramas (até 5 figuras/diagramas);

x.

Anexos.

O estilo de escrita e formatação do manuscrito deverá obedecer às normas APA (7ª edição):
American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological
Association. 7th ed. Washington D.C.: American Psychological Association, p.428.

1.4.

Normas Específicas de Publicação para Artigos de Reflexão

O artigo de reflexão é uma forma de publicação que relata a análise, interpretação e/ou crítica
do(s) autor(es) relativamente a um tema que pode, ou não, ser derivado da investigação. Nas
ciências da saúde, o artigo de reflexão normalmente aborda resultados de investigação terminada
ou aspetos da prática profissional em saúde, pretendendo também suscitar os leitores a
problematizar a referida questão.
O manuscrito do artigo de reflexão deverá ser submetido em formato Microsoft Word (versão
97/2003 ou superior), tamanho de papel A4, coluna única, margens de 3 cm nas bordas
superior/esquerda e 2.5 cm nas bordas inferior/direita, fonte Tahoma, tamanho 12, alinhamento
justificado, espaçamento 1.5 entre linhas e numeração de páginas ativada. O manuscrito do
artigo de reflexão deverá conter não mais do que 3000 palavras (excluindo título, autores,
afiliações,

resumo,

palavras-chave,

tabelas,

figuras/diagramas,

legendas,

referências

bibliográficas e anexos) e ser estruturado nas seguintes secções:
i.

Título (até 150 caracteres), autores e respetivas afiliações (1ª página);

ii.

Resumo (até 250 palavras) e palavras-chave (até 5 palavras) em português e inglês
(2ª página);

iii.

Introdução (até 500 palavras);

iv.

Desenvolvimento do tema (até 2000 palavras);

v.

Conclusões (até 500 palavras);

vi.

Referências bibliográficas (até 20 referências);

vii.

Tabelas (até 5 tabelas);

viii.

Figuras/diagramas (até 5 figuras/diagramas);

ix.

Anexos.

O estilo de escrita e formatação do manuscrito deverá obedecer às normas APA (7ª edição):
American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological
Association. 7th ed. Washington D.C.: American Psychological Association, p.428.

(Declaração obrigatória a submeter assinada e digitalizada após aceitação do artigo)

Modelo de declaração de originalidade e cedência dos direitos autorais à
Revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde

Declaro(amos) que o artigo intitulado "XXX" é original e não foi submetido para publicação em
qualquer outra revista, em parte ou na sua totalidade. Declaro(amos), ainda, que uma vez
publicado na Revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde, o mesmo não será publicado
por mim ou por qualquer um dos demais coautores em qualquer outra revista. Através desta
Declaração, os autores abaixo identificados e assinados, cedem os direitos autorais do referido
artigo à Revista TER ISAVE Investigação & Inovação em Saúde - revista científica do CICS –
Centro Interdisciplinar em Ciências da Saúde do ISAVE – Instituto Superior de Saúde.
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