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1 INFORMAÇÃO GERAL   

1.1 Objetivos e leitores  

A Revista Pan-Americana de Saúde Pública/Pan American Journal of Public Health 
(RPSP/PAJPH) é uma revista científica gratuita, de acesso aberto, revisada por pares. Ë a 
publicação técnica e científica oficial da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) cuja 
Sede está localizada em Washington, D.C., Estados Unidos da América. 

Sua missão consiste em servir como um importante veículo de disseminação de informação 
científica em saúde pública de relevância internacional, principalmente em áreas 
relacionadas com a missão essencial da OPAS de fortalecer os sistemas de nacionais e locais 
de saúde, bem como melhorar a saúde dos povos da Região das Américas. 



Para isso, a RPSP/PAJPH publica materiais que refletem os principais objetivos estratégicos 
e as áreas programáticas da OPAS: saúde e desenvolvimento humano, promoção e proteção 
da saúde, prevenção e controle de doenças transmissíveis e crônicas, saúde materno-
infantil, gênero e saúde da mulher, saúde mental, violência, nutrição, saúde ambiental, 
administração de desastres, desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde, 
determinantes sociais de saúde, e equidade em saúde. 

O objetivo da RPSP/PAJPH é fechar a lacuna existente entre os responsáveis pela 
formulação de políticas e pesquisadores, profissionais da saúde e médicos. 

1.1.2 Conteúdo 

A RPSP/PAJPH considera as seguintes contribuições: artigos baseados em pesquisa original, 
revisões, relatos especiais, opiniões e análises, comunicações breves, temas atuais, e cartas 
ao editor. Encontra-se a seguir uma breve descrição das características específicas de cada 
tipo de contribuição e na seção 2 estão indicadas as especificações de formatação para cada 
tipo de manuscrito. 

Em geral, as seguintes contribuições não serão consideradas para publicação: relatos de 
casos clínicos, relatos episódicos de intervenções específicas, relatórios sobre estudos 
individuais propostos para publicação em série, revisões bibliográficas não críticas e 
descritivas, manuscritos com significativa sobreposição ou que apresentem diferenças 
mínimas de resultados de pesquisa anteriores e reimpressões ou traduções de artigos já 
publicados em outros periódicos — seja de maneira impressa ou eletrônica. Exceções à 
estas regras gerais serão avaliadas e poderá haver uma determinação diferente para cada 
caso. 

1.2.1 Artigos de pesquisa original 

Os relatos de pesquisa original se centram em estudos substanciais nos temas de saúde 
pública de interesse da Região das Américas. A pesquisa experimental ou de observação 
deve seguir o formato IMRAD (do acrônimo em inglês de Introdução, Materiais e Métodos, 
Resultados e Discussão). 

1.2.2 Revisões  

Revisões sistemáticas de prioridades e intervenções relevantes em saúde pública também 
serão consideradas. 

1.2.3 Relatos especiais 

Estes são relatos sobre pesquisa, estudos ou projetos relevantes para a Região das 
Américas.  

1.2.4 Opinião e análise 

Documentos de opiniões oficiais, reflexões e análises podem ser apresentados nos temas de 
interesse para o campo da saúde pública. 

1.2.5 Comunicações breves 

As comunicações breves descrevem técnicas ou metodologias inovadoras ou promissoras, 
ou detalham os resultados preliminares de pesquisa sobre temas de especial interesse para 
a saúde pública. 



1.2.6 Temas atuais 

Estes incluem análise de iniciativas, intervenções em saúde e/ou tendências epidemiológicas 
atuais, tanto nacionais quanto regionais, relacionadas a doenças e aos principais problemas 
de saúde nas Américas.  

1.2.7 Cartas ao editor 

Esclarecimentos, pontos de discussão, ou outras observações sobre o conteúdo apresentado 
na RPSP/PAJPH são bem-vindos. Cartas com comentários sobre temas específicos em saúde 
pública também serão consideradas. 

 

1.3 Idioma  

Os manuscritos são recebidos em inglês, português ou espanhol. Recomenda-se 
firmemente que os autores os escrevam em sua língua materna. O domínio 
inadequado de um segundo idioma pode tornar confuso o significado do texto e, 
frequentemente, não condirá com a precisão científica que requerem os artigos de pesquisa 
de alta qualidade. 

Nomes formais de instituições, seja nos textos como na afiliação dos autores, não devem 
ser traduzidos, a menos que exista uma tradução oficialmente aceita. Ademais, os títulos 
nas referências bibliográficas devem ser mantidos em seu idioma original. 

1.4 Diretrizes e protocolos de pesquisa 

A RPSP/PAJPH segue os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 
Biomédicas, criado e atualizado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(ICMJE, sigla em inglês), e está listada entre os periódicos que seguem esses requisitos. 
Essas diretrizes incluem considerações éticas, autoria e colaboração, avaliação por pares, 
conflitos de interesses, privacidade e confidencialidade, proteção de seres humanos e 
animais, assim como questões editoriais e de publicação, como publicidade, publicações 
superpostas, referências e registro de ensaios clínicos. Consulte abaixo uma descrição 
detalhada de cada uma dessas diretrizes. 

A RPSP/PAJPH espera que os autores sigam os melhores protocolos de pesquisa disponíveis. 
Os protocolos de pesquisa são descritos no Centro de Recursos da Rede EQUATOR. A 
Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) dos Estados Unidos atualiza e 
publica uma lista completa das principais diretrizes para a apresentação de relatos em 
pesquisa biomédica. Além disso, na Seção de Recursos para Autores da RPSP/PAJPH estão 
descritas as diretrizes e boas práticas adicionais para pesquisa e redação científica. 

Com base nas recomendações da OMS e do ICMJE, a RPSP/PAJPH exige que os ensaios 
clínicos sejam inscritos em um registro público de ensaios como condição para ser 
considerados para publicação. O número inscrição do ensaio clínico deve ser publicado ao 
final do resumo com um link ao registro correspondente. A RPSP/PAJPH não estipula uma 
base de registro em particular, mas recomenda aos autores que inscrevam os ensaios 
clínicos em um dos registros certificados pela OMS e pelo ICMJE, disponíveis na Plataforma 
de Registro de Ensaios Clínicos Internacional. 

 

http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=288
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html
http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.who.int/ictrp/en/


1.5 Ética 

A RPSP/PAJPH se compromete com os princípios éticos mais estritos para a condução de 
pesquisas, conforme previsto pela Declaração de Helsinque, 2013 (Espanhol) e las 
International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans de CIOMS. 
Quando se relata pesquisa realizada com seres humanos os autores devem incluir 
informações sobre os comitês de ética que aprovaram o estudo antes de seu início. Os 
estudos devem ser aprovados no país onde foram conduzidos. Se um estudo for 
considerado isento de revisão dos aspectos éticos, os autores devem fornecer a 
documentação para tal isenção. 

1.6 Conflito de interesses 

Os autores devem revelar todas as informações sobre qualquer subvenção ou subsídio para 
cobrir os custos de pesquisa recebidos de entidades comerciais ou privadas, organização 
nacional ou internacional, ou organismo de apoio à pesquisa. Estas declarações ajudam o 
leitor a melhor compreender a relação entre os autores e as diversas entidades comerciais 
que tenham interesse na informação revelada no artigo publicado. 

A RPSP/PAJPH adere às recomendações do ICMJE para a divulgação de conflitos de 
interesses. O ICMJE solicita aos autores que informem os quatro seguintes tipos de 
informação: 

1. Associações com entidades comerciais que prestaram apoio ao trabalho informado no 
manuscrito apresentado; 

2. Associações com entidades comerciais que poderiam ter interesse no manuscrito 
apresentado; 

3. Associações financeiras que envolvam familiares; e 
4. Outras associações relevantes não financeiras. 

Os autores são os únicos responsáveis pelos critérios expressos em seus textos, que não 
necessariamente reflitem a opinião ou a política da RPSP/PAJPH. A menção de empresas 
específicas ou produtos de certos fabricantes não implica que sejam respaldados ou 
recomendados em preferência a outros de natureza semelhante. Sempre que possível, 
devem ser utilizados nomes genéricos para medicamentos ou produtos. 

1.7 Direitos autorais 

Como condição para publicação, a RPSP/PAJPH exige que os autores forneçam informação 
indicando que o texto, ou qualquer contribuição similar, não tenha sido anteriormente 
publicado em formato impresso ou eletrônico, e que não esteja sendo simultaneamente 
apresentado a qualquer outro periódico, até que a RPSP/PAJPH chegue a uma decisão com 
respeito a sua publicação. Qualquer indicação de possível publicação prévia em qualquer 
outro formato deve ser informado por ocasião da submissão do manuscrito e deve incluir 
cópia ou link da publicação. Os autores são exclusivamente responsáveis por obter a 
permissão para reproduzir qualquer material protegido por direitos autorais contido no 
manuscrito submetido. O manuscrito deve ser acompanhado de uma carta original 
concedendo, explicitamente, tal permissão em cada caso. As cartas devem especificar 
exatamente as tabelas, figuras ou o texto que estão sendo citados e a maneira em que 
serão utilizados, juntamente com uma referência bibliográfica completa da fonte original. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html
http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf


No caso de documentos contendo traduções de material citado, ao apresentar o manuscrito 
é preciso identificar e incluir claramente um link ou cópia daquele texto no idioma original. 

Os artigos da Revista são de acesso aberto e são distribuídos sob os termos da Licença 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License, que permite o 
uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o trabalho original seja 
devidamente citado. Não são permitidas modificações ou uso comercial dos artigos. Em 
qualquer reprodução do artigo, não deve haver nenhuma sugestão de que a OPAS ou o 
artigo avaliem qualquer organização ou produtos específicos. Não é permitido o uso do 
logotipo da OPAS. 

1.8 Processo de avaliação por pares 

Os manuscritos são submetidos à seleção por meio de um processo formal de revisão por 
pares. Inicialmente, um manuscrito que satisfaça os requisitos gerais de apresentação e 
cumpra com o alcance temático da RPSP/PAJPH será revisado pelos Editores Associados 
para determinar se existe validez científica e relevância para os leitores da Revista. Se este 
for o caso, o artigo será enviado para pelo menos três diferentes revisores que realizam a 
avaliação por pares na modalidade duplo cego. Ao receber todas as revisões solicitadas, os 
Editores Associados prepararão uma recomendação ao Editor-Chefe para: (a) rejeitar o 
manuscrito; (b) aceitar condicionalmente o manuscrito (seja com observações mínimas ou 
importantes); ou (c) aceitar o manuscrito sem alterações. 

No caso de aceitação condicional, será solicitado aos autores que revisem o manuscrito para 
abordar as questões e recomendações dos pareceristas, ou para fornecer, alternativamente, 
uma justificativa detalhada das razões pelas quais estão em desacordo com tais 
observações. O manuscrito é novamente revisado pelos Editores Associados, assim como, 
em alguns casos, por novos pareceristas. Note que o texto poderá ser submetido a tantas 
revisões quanto forem necessárias, assegurando que os autores tenham abordado 
adequadamente todas as questões suscitadas. 

O Editor-Chefe toma a decisão final sobre a aceitação ou rejeição de manuscritos. Todas as 
decisões são comunicadas por escrito ao autor correspondente. 

O tempo necessário para processar um manuscrito varia, dependendo da complexidade da 
matéria e da disponibilidade dos pareceristas adequados. 

Os documentos aceitos estão sujeitos à revisão editorial. Vide seção 2.10, "Correção do 
manuscrito", para maiores informações. 

1.9 Disseminação 

A RPSP/PAJPH é publicada em formato eletrônico no website da Revista. Ademais, está 
indexada nas principais bases de dados bibliográficas. 

A RPSP/PAJPH deposita uma versão completa dos manuscritos aceitos para publicação em 
formato eletrônico no Repositório Institucional da OPAS para Intercâmbio de Informações, 
na coleção Saúde Pública SciELO, PubMed e em outras bases de dados científicas 
relevantes. Os usuários podem se registrar no website da Revista para receber o índice dos 
artigos publicados. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
http://www.paho.org/journal
http://listserv.paho.org/scripts/wa.exe?SUBED1=JPH&A=1&ua=1
http://listserv.paho.org/scripts/wa.exe?SUBED1=JPH&A=1&ua=1


Os links contidos nos metadados das base de dados levam diretamente ao texto completo 
dos artigos publicados. 

Os manuscritos da Revista também são disseminados através de uma lista de e-mails e da 
conta de Twitter da Revista. 

 

2 DIRETRIZES PARA A APRESENTAÇÃO DE MANUSCRITOS 

2.1 Critérios gerais para a aceitação de manuscritos 

A seleção do material para publicação na RPSP/PAJPH se baseia nos seguintes critérios: 

• Adequação quanto ao alcance temático da Revista; 
• Validade científica, originalidade, relevância e atualidade da informação; 
• Aplicabilidade fora de seu lugar de origem e na Região das Américas como um todo; 
• Cumprimento das normas da ética médica que rege a pesquisa conduzida com seres 

humanos e animais; 
• Cumprimento de protocolos específicos para a apresentação de informação de pesquisa;  
• Coerência entre o projeto e a metodologia de pesquisa; 
• Necessidade de atingir um certo equilíbrio na cobertura temática e geográfica. 

Os manuscritos devem cumprir com as especificações delineadas nessas Instruções e 
Diretrizes para serem aceitos. Os autores devem ler cuidadosamente todas as seções antes 
de apresentar os documentos no sistema on-line, para assegurar que o documento satisfaça 
as condições para publicação. 

Os manuscritos que não seguem o formato padrão da RPSP/PAJPH serão devolvidos aos 
autores imediatamente. O periódico pode, também, negar a publicação de qualquer 
manuscrito cujos autores não respondam satisfatoriamente ao questionamento editorial. 

O Editor-Chefe tomará a decisão final de aceite ou não do manuscrito com base nas 
recomendações decorrentes do processo de avaliação por pares, descrito na seção 1.8. 

2.2 Especificações para os manuscritos 

Os manuscritos devem ser redigidos em software de processamento de texto em espaço 
duplo, em uma coluna, na fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 pontos. 

Para figuras e tabelas, deve-se usar o Microsoft Excel®, Power Point® ou outro software de 
gráficos. As figuras podem aparecer coloridas ou em preto e branco, e eles devem ser 
apresentados em um formato editável. 

Uma vez que artigos sejam aceitos para publicação, é possível que seja solicitado aos 
autores que enviem figuras e tabelas em formatos mais claros e legíveis. 

2.3 Requisitos para formatação 

A formatação geral para as diversas seções da RPSP/PAJPH é a seguinte: 

https://twitter.com/pahowho_journal?ref_src=twsrc%5Etfw


Seção 
Número 

máximo de 
palavras1 

Número 
máximo de 
referências 

Número 
máximo de 

tabelas, 
figuras2 

Artigo original 3 500 35 5 

Revisão 3 500 50 5 

Artigo especial 3 500 35 5 

Comunicação breve 2 500 10 2 

Opinião e análise 2 500 20 2 

Tema de atualidade 2 000 20 2 

Carta ao editor 800 
5 caso seja 
necessário 

Nenhuma 

1 Excluindo resumo, tabelas, figuras e referências. 
2 Contagem máxima de palavras para 5 tabelas / figuras é 1000; para 2 tabelas/figuras, 400. 

2.4 Título 

O título do manuscrito deve ser claro, preciso e conciso, e incluir todas as informações 
necessárias para identificar o alcance do artigo. Um bom título é o primeiro ponto de acesso 
para o conteúdo do artigo e facilita sua recuperação em bases de dados e motores de 
busca. 

Os títulos não podem exceder 15 palavras. Palavras ambíguas, jargão e abreviações devem 
ser evitados. Títulos separados por pontos ou divididos em partes também devem ser 
evitados. 

2.5 Autoria 

A RPSP/PAJPH define autoria de acordo com as diretrizes do Comitê Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (ICMJE) [sigla em inglês], recomendando que a autoria seja 
baseada nos quatro seguintes critérios: 

(1) Contribuições substanciais à concepção ou ao projeto do trabalho; ou à aquisição, à 
análise ou à interpretação de dados para o trabalho; E 

(2) Redação do trabalho ou revisão crítica do conteúdo intelectual relevante; E 

(3) Aprovação final da versão a ser publicada; E 

(4) Manifestar concordância em assumir responsabilidade por todos os aspectos do 
trabalho, assegurando que as perguntas relacionadas com precisão ou integridade de 
qualquer parte do estudo sejam apropriadamente investigadas e resolvidas. Os autores 
devem declarar, na carta de apresentação, a extensão da contribuição de cada autor. 

A inclusão de outras pessoas como autores por motivos de amizade, reconhecimento, ou 
outra motivação não científica constitui uma violação da ética em pesquisa. 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html


Nos casos em que um grande grupo multicêntrico tenha realizado o trabalho, o grupo deve 
identificar os indivíduos que aceitam assumir responsabilidade direta pelo manuscrito. Os 
nomes de instituições não devem ser traduzidos, a menos que exista uma tradução oficial. 

Colaboração se refere à supervisão geral de um grupo de pesquisa ou apoio geral 
administrativo; e assistência em redação, revisão técnica, revisão linguística e verificação 
final. 

2.6 Página de resumo e palavras-chave 

O resumo é o segundo ponto de acesso a um artigo e deve permitir que os leitores 
determinem a relevância do artigo e decidam se lerão ou não todo o texto. 

Os artigos de pesquisa original ou revisões sistemáticas devem ser acompanhados de um 
resumo estruturado de não mais de 250 palavras, subdividido nas seguintes seções: (a) 
Objetivos, (b) Métodos, (c) Resultados, e (d) Conclusões. 

Os outros tipos de contribuições também devem ser acompanhados por um resumo 
informativo de não mais de 250 palavras. 

O resumo não deve incluir nenhuma informação ou conclusões que não apareçam no texto 
principal. Este deve ser escrito na terceira pessoa e não deve conter notas de rodapé, 
abreviaturas desconhecidas nem citações bibliográficas. 

As palavras-chave, extraídas do vocabulário dos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), 
da BIREME/OPAS/OMS e/ou, MeSH (Medical Subject Headings), da Biblioteca Nacional de 
Medicina dos Estados Unidos  (NLM), incluindo traduções em português e espanhol, estão 
disponíveis para que os autores as selecionem ao apresentar o manuscrito. Seu emprego 
facilita e torna mais específica a busca e recuperação do artigo em bases de dados e 
motores de busca. 

2.7 Corpo do artigo 

Artigos de pesquisa original e revisões sistemáticas são, geralmente, organizados segundo o 
formato IMRAD (Introdução, Materiais e métodos, Resultados e Discussão). 

Embora subtítulos possam ser necessários ao longo do artigo, de maneira geral, o parágrafo 
que dá início ao manuscrito não precisa ser intitulado “Introdução”, visto que este título é 
normalmente removido durante o processo de revisão. No entanto, o objetivo do artigo 
deve ser claramente declarado ao final da seção introdutória. 

As seções “Resultados e Discussão” podem requerer subtítulos. No caso das “Conclusões”, 
as quais devem estar incluídas ao final da seção “Discussão”, também podem ser 
identificadas mediante um subtítulo. 

Os artigos de revisão são frequentemente estruturados de modo semelhante aos artigos de 
pesquisa original, mas devem incluir uma seção descrevendo os métodos usados para 
selecionar, extrair e sintetizar os dados. 

As comunicações breves seguem a mesma sequência dos artigos originais, porém, 
normalmente, omitem títulos de subdivisão. 

Outros tipos de contribuições não seguem nenhuma estrutura pré-definida e podem utilizar 
outras subdivisões, em função de seu conteúdo. 

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/


Quando são usadas abreviações, estas devem ser definidas utilizando o termo por extenso 
por ocasião de sua primeira utilização no texto, seguido da abreviatura ou sigla entre 
parênteses. Na medida do possível, as abreviações devem ser evitadas. Em termos gerais, 
as abreviações devem refletir a forma extensa no mesmo idioma do manuscrito, com 
exceção das abreviaturas reconhecidas internacionalmente em outro idioma. 

As notas de rodapé são esclarecimentos ou explicações à margem que interromperiam o 
fluxo natural do texto, portanto, seu uso deve restringir-se ao mínimo. Notas de rodapé são 
numeradas sequencialmente e aparecem ao final da página na qual são citadas. Links ou 
referências a documentos citados devem ser incluídos na lista de referências. 

As citações são essenciais ao manuscrito e devem ser relevantes e atuais. Servem para 
identificar as fontes originais dos conceitos, métodos e das técnicas aos quais se referem, 
decorrentes de pesquisa, estudos e experiências anteriores. Também apoiam fatos e 
opiniões expressos pelo autor e apresentam ao leitor a informação bibliográfica necessária 
para consultar as fontes primárias.  

A RPSP/PAJPH segue os Requisitos Uniformes do ICMJE para a Preparação de Manuscritos 
Submetidos a Revistas Biomédicas para referências (conhecidos como "Estilo de 
Vancouver"), que se baseia, em grande parte, no estilo do Instituto Americano de Normas 
Nacionais adaptado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos para as suas 
bases de dados. Os formatos recomendados para uma variedade de documentos e 
exemplos estão disponíveis em  Citing Medicine, segunda edição e neste link. 

Exemplo: 

Rabadán-Diehl C, Safdie M, Rodin R;Trilateral Working Group on Childhood Obesity. Canada-United 
States-Mexico Trilateral Cooperation on Childhood Obesity Initiative. Rev Panam Salud Publica. 
2016;40(2):80–4. 

As referências devem ser numeradas consecutivamente, na ordem em que são mencionadas 
pela primeira vez no texto, e identificadas por algarismos  arábicos entre parênteses no 
texto, nas tabelas e legendas. 

Exemplos: 

“Observou-se (3, 4) que...” 

ou: 

“Vários estudos (1-5) mostraram que...” 

As referências citadas somente em legendas de tabelas ou figuras devem ser numeradas de 
acordo com a sequência estabelecida mediante a primeira menção da tabela ou figura em 
particular, no corpo do texto. 

Os títulos dos periódicos referidos devem ser abreviados segundo o estilo usado na Base de 
Dados de Revistas, criada e atualizada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 
Unidos. 

A lista de referências deve ser numerada sequencialmente e deve ser iniciada em nova folha 
ao final do manuscrito. Todas as referências eletrônicas devem incluir a data de acesso. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?PAGE=sbSearch&SEQ=20151013093909&PID=d5f7L3G-XZt-KQj6WRc9x96zW2t
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?PAGE=sbSearch&SEQ=20151013093909&PID=d5f7L3G-XZt-KQj6WRc9x96zW2t
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/


2.8 Tabelas e figuras 

As tabelas apresentam informação — geralmente numérica — em uma disposição de valores 
ordenada e sistemática em linhas e colunas. A apresentação deve ser de fácil compreensão 
para o leitor, complementando sem duplicar a informação do texto. Informações estatísticas 
em excesso podem ser, também, difíceis de interpretar. As tabelas devem ser transferidas 
em separado dos arquivos de texto e apresentadas em formato editável (preferencialmente 
arquivos Excel), e não como objetos extraídos de outros arquivos ou inseridos em 
documentos Word. Cada tabela deve conter um título breve, porém completo, indicando 
lugar, data e fonte da informação. Os títulos de colunas, também, devem ser os mais 
breves possíveis e indicar a unidade de medida ou a base relativa (porcentagem, taxa, 
índice etc.). 

Informação que falta deve ser indicada por uma elipse (...). Se os dados não se aplicam, a 
célula deverá indicar "NA" (não se aplica). Se algum desses mecanismos, ou ambos, for 
utilizado, seu significado deve ser indicado com uma nota de rodapé da tabela. 

As tabelas não devem ser separadas por linhas verticais, devendo apresentar três linhas 
completas horizontais no total: uma abaixo do título, uma segunda sob os títulos da coluna, 
e a terceira, ao final da tabela, acima das notas de rodapé. 

As notas de rodapé de uma tabela devem ser indicadas com letras minúsculas sobrescritas, 
em ordem alfabética: a, b, c, etc. As letras sobrescritas no corpo da tabela deverão seguir 
uma sequência de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

Os autores devem se certificar de incluir “chamadas” — pontos de referência no texto a 
todas as tabelas do texto. 

Tabelas ou dados de outra fonte publicada ou inédita devem ser reconhecidos e os autores 
devem obter permissão prévia para inclui-los no manuscrito. Vide seção 1.8, "Direitos 
Autorais", para mais detalhes.  

As figuras incluem gráficos, diagramas, desenhos, mapas e fotografias. Devem ser usadas 
para destacar tendências e ilustrar comparações de forma clara e exata. As figuras devem 
ser de fácil compreensão e devem adicionar informação, em vez de repetir informação 
anterior do texto ou tabelas. As legendas devem ser breves, porém completas, devendo 
incluir lugar, data e fonte da informação.  

As figuras devem ser enviadas em arquivo separado, em seu formato original editável, 
seguindo os padrões dos programas de software mais comuns (Excel, Power Point, Open 
Office ou arquivos .eps). 

Havendo espaço suficiente, a legenda de um gráfico ou mapa deve estar incluída como 
parte da própria figura. Caso contrário, deve ser incluída em seu título. Em mapas e 
diagramas deve ser indicada a escala em unidades do SI (veja abaixo). 

Se a figura ou tabela procede de outra publicação, a fonte deve ser identificada, e deve ser 
obtida permissão por escrito para reprodução deve ser obtida do titular dos direitos autorais 
da publicação original. Vide seção 1.8, "Direitos Autorais", para mais informação. 



Quando unidades de medida forem utilizadas, os autores devem usar o Sistema 
Internacional de Unidades (SI), com base no sistema métrico e organizado pelo Comitê 
Internacional de Pesos e Medidas (Bureau International des Poids et Mesures). 

As abreviaturas das unidades não são pluralizadas (por exemplo, usar 5 km, não 5kms), 
nem são seguidas de um ponto (escrever 10 mL, não10mL.), exceto ao final de uma oração. 
Os algarismos devem ser agrupados de três em três à esquerda e à direita da vírgula 
decimal nos manuscritos em espanhol e português (ponto decimal nos manuscritos em 
inglês), sendo cada grupo de três algarismos separdo por um espaço em branco. 

Estilo correto: 
12 500 350 
1 900,05 (artigos em espanhol e em português) 
1 900.05 (artigos em inglês) 

Estilo incorreto: 

12,500,350 

1.900,05 

Poderá ser usada uma calculadora para converter as unidades, os títulos e outras medidas 
ao Sistema Internacional. 

2.9 Sumissão do manuscrito 

Os manuscritos devem ser apresentados exclusivamente por meio do sistema online de 
gestão de manuscritos da Revista. 

Os autores serão notificados por e-mail do recebimento de seu manuscrito, e poderão ver o 
status dos seus manuscritos em qualquer momento a partir de sua conta na seção Author 
Center, em qualquer etapa do processo. 

Todos os manuscritos devem ser acompanhados de uma carta de apresentação que inclua: 

• Possíveis conflitos de interesses; 
• Confirmação de que o manuscrito foi lido e aprovado por todos os autores, incluindo 

a contribuição de cada autor; 
• Informação adicional que possa ser útil aos Editores Associados e ao Editor-Chefe. 

 

A carta de apresentação deve ser incluída em um arquivo separado do restante do 
manuscrito. Nomes e afiliação dos autores não devem ser incluídos em nenhuma parte do 
documento principal (documento em Word; favor não enviar documentos em PDF), no 
momento da submissão. 

Favor examinar os arquivos e os aspectos mencionados nessas instruções antes do envio de 
seu manuscrito, certificando-se de que esteja cumprindo todas as Condições para a 
Publicação, caso seu artigo seja aceito para publicação. 

 

2.10 Correção do manuscrito 

http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf
http://www.metric-conversions.org/
https://mc.manuscriptcentral.com/rpsp
https://mc.manuscriptcentral.com/rpsp
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&alias=993-cover-letter-ex-eng-1&category_slug=general&Itemid=847


Os manuscritos são aceitos na condição de que a editora se reserva o direito de efetuar 
correções necessárias em questão de uniformidade, clareza e conformidade com o estilo da 
RPSP/PAJPH. 

Os manuscritos aceitos para publicação serão submetidos à correção de estilo e, depois, 
serão enviados ao autor correspondente para que responda às indagações do editor, e para 
aprovar quaisquer correções. Se, durante esta etapa, o autor não responder 
satisfatoriamente às indagações do editor, a Revista se reserva o direito de não publicar o 
manuscrito. A fim de evitar atraso na publicação do número correspondente, solicita-se aos 
autores que devolvam o manuscrito corrigido, com sua aprovação, até a data indicada na 
mensagem que o acompanha. 

A versão definitiva em PDF será enviada ao autor correspondente para aprovação antes da 
publicação online. Os artigos serão publicados nos formatos HTML e PDF. 


