NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
1 – Informações gerais
A Vittalle – Revista de Ciências da Saúde é um periódico de publicação semestral
desde 2008, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, e objetiva divulgar a produção
técnico-científica relacionada à área da saúde. Aceita para publicação artigos de pesquisa,
reflexão, relatos de experiência, revisão de literatura, resenhas e resumos de teses e
dissertações, desde que atendam às normas abaixo discriminadas:
Os artigos encaminhados para publicação deverão ser originais, ou seja, destinados
exclusivamente à Revista Vittalle, sendo permitida a publicação em outros periódicos
mediante autorização deste Corpo Editorial.
A revista classificará os artigos de acordo com o seguintes critérios:
Editorial: matéria de responsabilidade do Corpo Editorial da revista.
Artigo de atualização: matéria elaborada por especialista, a convite do Corpo
Editorial da revista.
Pesquisa: relato de investigação concluída com no máximo 20 páginas. Nas pesquisas
com seres humanos, devem ser respeitadas as normas da Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde.
Revisão: abrangerá revisões de literatura sobre temas específicos com, no máximo,
15 páginas.
Relato de experiência: incluirá descrições de atividade de ensino, pesquisa e
extensão com no máximo 10 páginas.
Estudo de caso: incluirá descrições detalhadas de casos clínicos relevantes ou de
interesse científico, com no máximo 6 páginas.
Reflexão: matéria de caráter opinativo ou resultante da análise de questões relativas
à área da saúde, com no máximo 10 páginas.
Nota prévia: destina-se à divulgação de métodos diagnósticos, projetos de pesquisa,
técnica cirúrgica experimental, novos instrumentais cirúrgicos e novos implantes.
Resenha: síntese ou análise interpretativa de obras recentemente publicadas, com no
máximo duas páginas.
Resumo de teses e dissertações: espaço destinado à divulgação de teses e
dissertações sustentadas, com no máximo 500 palavras.
Será aceito, em cada número da revista, no máximo um trabalho por autor(a) como
principal, destinado exclusivamente à Vittalle – Revista de Ciências da Saúde.
 Poderão ser aceitos trabalhos apresentados em eventos, desde que não tenham
sido publicados na íntegra.
 Trabalhos publicados em periódicos estrangeiros poderão ser aceitos, se
acompanhados do consentimento do Corpo Editorial do periódico de origem.
 O Corpo Editorial se reserva o direito de rejeitar ou sugerir eventuais modificações
de estrutura e conteúdo dos trabalhos, os quais serão comunicados aos autores.
Não serão admitidos acréscimos ou alterações do texto após o envio para a
revista, exceto aqueles determinados pelos avaliadores do trabalho;
 As opiniões e conceitos emitidos nos artigos, bem como a ortografia, a sintaxe, a
exatidão, adequação e procedência das citações bibliográficas são de exclusiva
responsabilidade das(os) autoras(es), não refletindo necessariamente a opinião do
Corpo Editorial.
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2 – Diretrizes para submissão do artigo
O trabalho deverá ser enviado via online para o site da revista: wwwseer.furg.br/ojs/index.php/vittalle. Caso o trabalho envolva seres humanos, é necessário
apontar no texto que foi obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos
participantes, de acordo com a Resolução 196/6 do Conselho Nacional de Saúde, e o
número do protocolo da aprovação pelo Corpo de Ética da instituição onde tenha sido
realizado o estudo (modelos disponíveis no site: www.scielo.br/ap).
Aceitamos artigos em inglês.
Serão aceitos somente trabalhos inéditos, sendo necessário virem acompanhados de
uma declaração assinada por todos os autores, confirmando que o texto não foi e não será
submetido à publicação em outro periódico, autorizando a publicação e transferindo os
direitos autorais à revista. A declaração deverá ser enviada pelo correio, para o seguinte
endereço:
Vittalle: Revista de Ciências da Saúde
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Faculdade de Medicina – FAMED
Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo – Campus da Saúde – 3º. piso
Rua General Osório, s/n – Centro
Rio Grande - RS
CEP 96203-900
Demais contatos com a revista deverão ser realizados pelo e-mail: vittalle@furg.br
3 – Estrutura do texto
Margens: superior 3,0; inferior 2,0; esquerda 3,0; direita 2,0.
Título: centralizado, caixa alta, negrito, Times New Roman ou Arial, corpo 12.
Autores: até 5 autores, identificados por seus nomes completos, em espaço simples
na margem direita da página, sendo as respectivas referências dispostas em nota de rodapé,
utilizando algarismos arábicos e incluindo o grau acadêmico, local de trabalho e endereço
eletrônico de todos os autores.
Resumo: parágrafo justificado, Times New Roman ou Arial, corpo 11, espaçamento
simples, até 250 palavras.
Descritores: até 5, de acordo com os descritores da Bireme, disponíveis no site:
www.bireme.br.
Título, resumo e descritores: em português, espanhol e inglês.
Corpo do texto: Times New Roman ou Arial, corpo 12, espaçamento 1,5, alinhamento
justificado e entrada de parágrafo 1,5cm.
Referências: segundo as normas Vancouver.
Tabelas, gráficos e figuras: fonte 10, apresentadas no corpo do texto.
Notas de rodapé: só as estritamente necessárias; devendo ser apresentadas na
página em que ocorrem.
Livro padrão (exemplo):
– Baird SB, McCorkle R, Grant M. Cancer nursing: a comprehensive textbook.
Philadelphia: WB Saunders; 1991.
Capítulo de livro:
– Bourdieu
P.
Novas
reflexões
sobre
a
dominação
masculina.
In: Lopes MJM, Meyer DE, Waldow VR. Gênero e saúde. Porto Alegre: Artes Médicas; 1996.
p. 28-40.
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Livro com organizador ou coordenador
Lindoso BM, coordenador. Educação profissional: referenciais curriculares nacionais
da educação profissional de nível técnico. Brasília: MEC; 2000.
Ortiz R, organizador. Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: Ática; 1994.
Livro com edição:
Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6a ed. São
Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco; 1999.
Trabalhos apresentados em eventos:
Lorenzetti J. A saúde no Brasil na década de 80 e perspectivas para os anos 90. In:
Mendes NTC, coordenadora. Anais do 41º Congresso Brasileiro de Enfermagem; 1989 Set
2-7; Florianópolis, Brasil. Florianópolis: ABEn-Seção SC; 1989. p. 92-5.
Reunião Anual da SBPqO. Programa geral da 13ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontológica: Divisão Brasileira de IADR; 1996 Set 1-4; Águas de
São Pedro, Brasil. São Paulo: Gráfica Lançamento; 1996.
Artigo em periódico:
Meirelles BHS, Erdmann AL. A interdisciplinaridade como construção do
conhecimento em saúde e enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2005 jul-set; 14(3): 411-8.
Documentos legais:
Brasil. Portaria do MCT n. 414, de 18 agosto 2004. Designa membros, especialistas
na área de saúde animal, na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, 19 ago 2004. seção 2.
Teses ou dissertações:
Lopes MHI. Atividade motora da vesícula biliar na esclerose sistêmica [Tese]. Porto
Alegre (RS): PUCRS; 1997.
Material eletrônico:
Abramo AC, Milan RC, Mateus S. Avaliação da sensibilidade do complexo aréolomamilar após mamaplastia redutora com pedículo dérmico vertical superior. Rev Soc Bras
Cir Plást [periódico on line] 1999 Jul Acesso em jul. de 1999; 14 (1): Disponível em:
www.sbcp.org/revista/vol14-n1abramo/index.html.
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