
 

 
       Normas para publicação - Internacional Journal of Health Science 

 
 

 
Orientações Gerais: 

 
1. Apresentação 
 
Internacional Journal of Health Science é um periódico bimestral editorado 
pela Atena Editora, sendo um importante veículo de divulgação de trabalhos 
científicos oriundos de pesquisas relevantes na área da saúde. 

 
São aceitos manuscritos nos idiomas: português, espanhol e inglês. Artigos 
submetidos em português serão traduzidos para o inglês e publicados nesse 
idioma. Para artigos submetidos em espanhol e inglês não haverá tradução 
para outro idioma. 

 
Respeitando as normas internacionais de boas práticas de editoração, a Atena 
Editora recebe os seguintes manuscritos para revisão por pares e posterior 
publicação: 
− Análises e resultados de investigações sobre um tema específico 

considerado relevante para a saúde;  
− Artigos de discussão e análise do estado da arte da área e subáreas; 
− Artigos de investigação clínica, epidemiológica, sobre educação ou 

administração de serviços de saúde; 
− Artigos de opinião que contribuam para o desenvolvimento da área da 

saúde; 
− Artigos de pesquisa original; 
− Artigos de revisão; 
− Carta ao editor; 
− Debates;  
− Pesquisas experimentais e aplicadas das ciências da saúde; 
− Relatos de casos clínicos; 
− Resenhas. 

 
2. Autor Correspondente: 
O autor designado como correspondente é aquele que assume a 
responsabilidade pela comunicação com a Editora durante o processo de 
publicação do texto e garante que todos os requisitos sejam atendidos e todas 
as atividades concluídas. O cadastro deste autor deve estar completo em 
nosso sistema, com endereço, telefone e e-mail. 

 
 



 

3. Autoria: 
Todos os autores devem ter participado ativamente da construção do texto, 
preferencialmente na:  
1) Concepção do estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e 
interpretação de dados;  
2) Elaboração do artigo ou revisão com vistas a tornar o material 
intelectualmente relevante;  
3) Aprovação final do manuscrito para submissão.  
Só devem ser incluídos no trabalho pesquisadores envolvidos no estudo. Não 
incluir, sob qualquer hipótese ou pretexto, nomes que não tenham participado 
da elaboração do mesmo. 

 
4. Alterações na autoria: 
Qualquer adição, exclusão ou reorganização de nomes de autores na lista de 
autoria deve ser efetuada antes do trabalho ser submetido em nossa 
plataforma. Solicitações posteriores a submissão deverão vir somente do 
autor correspondente e acompanhada do motivo para a alteração na lista de 
autores e confirmação por escrito (pode ser carta digitalizada e anexada ao e-
mail edicao@atenaeditora.com.br) de todos os autores de que eles concordam 
com a adição, remoção ou reorganização, bem como a concordância do autor 
a ser adicionado, alterado ou removido. 

 
5. Considerações Adicionais:  

a) O texto foi ortograficamente e gramaticalmente corrigido?  
b) Todas as referências mencionadas na lista de referências são citadas no 

texto e vice-versa?  
c) Todos os materiais subjacentes ao texto estão citados e referenciados 

corretamente? 
d) Todas as imagens, gráficos e fórmulas e demais elementos visuais estão 

em formato jpeg ou png? 
e) Todas as ilustrações estão no local exato no texto e não ao final? 
f) O manuscrito foi revisado por algum dispositivo antiplágio? 
g) O manuscrito envolve o uso de dados de seres humanos (avaliação de 

prontuários, entrevistas, etc.)? Em caso positivo indicar o número do 
Certificado de apresentação de apreciação ética (CAAE) e a data de 
aprovação do Comitê de ética em pesquisa (CEP), no item “Metodologia”; 

h) Questões éticas para as pesquisas médicas em seres humanos são de 
responsabilidade exclusiva dos autores e devem estar em conformidade 
com os princípios éticos da Declaração de Helsinque da Associação 
Médica Mundial; 

i) O texto está isento de dados ou resultados fraudulentos? 
j) O texto foi depositado em alguma plataforma de preprint? Em caso 

positivo indicar o endereço do depósito; 
k) Houve depósito dos dados abertos da pesquisa? Em caso positivo indicar 

o endereço do depósito; 



 

l) Foi reportado qualquer conflito de interesses de todos os autores? 
m) Todas as fontes de financiamento foram informadas? 
 

6. Vídeo: 
A Atena Editora aceita vídeo e/ou sequências de animação (somente no 
formato .mp4) para aprimorar o conhecimento científico do texto bem como 
para apoiar a sua disseminação. Todos os arquivos enviados devem ser 
rotulados adequadamente, para que possamos relacionar o conteúdo do vídeo 
ao texto. Os arquivos de vídeo e/ou animação fornecidos serão embedados 
em nossa página e quando possível em repositórios parceiros. 

 
 

 
  



 

 
Normas para formatação  

 
 

         TÍTULO DO TRABALHO EM INGLÊS 
TÍTULO DO TRABALHO EM ESPANHOL 

 
Primeiro autor, nome completo sem abreviaturas  
Link para o ORCID 
Segundo autor, nome completo sem abreviaturas 
Link para o ORCID 
Terceiro autor, nome completo sem abreviaturas  
Link para o ORCID 
Demais autores.... 
 
Data de submissão: Preencher com a data (xx/xx/xxxx) em que o texto foi 
submetido no sistema. 
 
RESUMO: Favor atender às seguintes normas de formatação: a) o artigo 
deve ter no máximo 21.000 caracteres, contabilizados com espaço. b) O 
texto deve ser digitado em folha A4 (21 x 29,7 cm), cada qual com margens 
superior e inferior iguais a 2,5 cm e esquerda e direita iguais a 3,0 cm; c) 
use fonte Arial tamanho 12 pontos para todo o corpo de texto (exceto citação 
direta longa e títulos de tabelas, figuras e gráficos, que deverão ser em fonte 
10 pontos); d)  prepare  um resumo com 300 palavras no máximo, 
espaçamento simples e alinhamento justificado; e) as referências devem ser 
listadas em ordem alfabética ao final do trabalho; f) as 
figuras/gráficos/fórmulas e ilustrações incluídas no trabalho devem ser de 
excelente qualidade, inseridas no texto em formato “png” ou “jpeg”; g) Evite 
o uso excessivo de nota de rodapé e/ou nota de fim. O trabalho deverá ser 
preparado em inglês, espanhol ou português. Use este texto como modelo. 
O resumo deve tornar possível a compreensão do artigo sem que haja 
necessidade de o ler. 
PALAVRAS-CHAVE: De duas a seis palavras-chave ou frases curtas, 
empregando preferencialmente termos da lista de descritores MeSH3, 
DeCS ou PORBASE. 
 
ABSTRACT: Texto em inglês deverá ter o resumo em espanhol e vice-versa. 
Não utilize tradutores instantâneos de palavras, pois o mesmo pode alterar 
o sentido do texto. Lembre-se que um bom resumo deve conter o foco da 
pesquisa, a metodologia empregada, os resultados e principais conclusões. 
A Atena Editora aceita visual abstract como resumo. 
KEYWORDS: De duas a seis palavras-chave ou frases curtas, empregando 
preferencialmente termos da lista de descritores MeSH3, DeCS ou 
PORBASE. 



 

1. INTRODUÇÃO 
 
  O artigo será publicado no Internacional Journal of Health Science, 
eventualmente poderá ser disponibilizado em sites de editoras parceiras e 
repositórios. Entre uma sessão e outra, deixe duas linhas, e entre a sessão 
e o texto deixe uma linha. Use este texto como modelo. 
 
 
2. INSTRUÇÕES PARA DIGITAÇÃO 
 
  O trabalho deve ser digitado no word for windows e não deve ser 
paginado. O abstract e as keywords, devem ser apresentados após o 
resumo, em espaçamento simples, tal qual o resumo em língua portuguesa. 
Use este texto como modelo. 
 
 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A FORMATAÇÃO DO TEXTO 
 
  O corpo do artigo deve ser digitado em fonte arial tamanho 12 
pontos, espaçamento de 1,5 cm e sem qualquer espaçamento entre os 
parágrafos. O título deve ser em digitado em letra maiúscula, fonte 12 
pontos, negrito e centralizado. Citações diretas longas deverão estar em 
fonte 10, com recuo de 4 cm da margem. Títulos de figuras, gráficos, 
fórmulas e tabelas, também devem estar em tamanho 10 pontos. Todas as 
sessões deverão ser numeradas. 
 
 
4. AUTORES 
 
  O artigo deve ter no máximo 12 autores (casos especiais, como 
estudos multicêntricos, serão analisados individualmente). A submissão do 
artigo deve ser feita preferencialmente pelo primeiro autor, que será 
denominado autor correspondente, assim como todos os contatos sobre a 
publicação do mesmo. 
 
 
5. AUTORIZAÇÕES/RECONHECIMENTO 
 
  Ao submeter o trabalho, os autores tornam-se responsáveis por 
todo o conteúdo da obra.  
 
 
 
 
 



 

6. CITAÇÕES 
 

Conforme as normas da ABNT, APA ou VANCOUVER. 
 

 
 

REFERÊNCIAS  
 

Apresentadas em ordem alfabética e de acordo com a norma da ABNT, APA 
e/ou VANCOUVER, com o título das obras em negrito. Deixar uma linha 
entre uma referência e outra. 
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