
 

 
A Revista Brasileira de Terapias e Saúde (RBTS) é uma publicação eletrônica com 

periodicidade semestral aberta para divulgação de originais relacionados a Terapias e 
Tecnologia em Saúde. 

Este periódico utiliza o formato especificado a seguir e os artigos devem ser 

encaminhados para os editores do periódico exclusivamente através do e-mail: 
rbtseditores@gmail.com . 

Fica a critério do Comitê Editorial deste periódico, devolver, sugerir trocas ou 
retorno de acordo com as circunstâncias, realizar modificações nos textos recebidos (não 

alterando o conteúdo científico, limitando-se exclusivamente ao estilo literário). O aceite 
para publicação dos artigos é uma decisão exclusiva dos editores responsáveis pelo 
periódico. 

Seguindo a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, para estudos que 
envolvam seres humanos, bem como a utilização de prontuários para estudos 

retrospectivos e utilização de material biológico, será obrigatória a apresentação de uma 
carta de aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa para publicar o original a ser 

enviado, independente do tipo de estudo a ser abordado (Experimentais, Observacionais 
ou Relatos de Casos). Nestes casos, deve-se incluir, no primeiro parágrafo do item Materiais 
e Métodos, o número do parecer da aprovação e a descrição do Comitê de Ética em 

Pesquisa devidamente registrado no Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
 

 

Caracterização dos artigos 

 

1. Artigos originais 

 São artigos resultantes de pesquisas científicas apresentando dados originais com 

relação a aspectos experimentais ou observacionais, em estudos com animais ou 

seres humanos, que incluem análise descritiva e/ou inferência de dados próprios. 

2.  Revisão 

 São trabalhos que versam sobre a área da saúde e expõe criticamente o estado atual 

do conhecimento em alguma temática. Estes trabalhos consistem necessariamente 
em análise, síntese e avaliação de artigos originais já publicados em revistas 

científicas.  
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 Os resultados deverão ser apresentados preferencialmente forma de tabelas 

resumidas organizada em colunas contendo, entre outros, os seguintes dados: autor, 
ano de publicação, técnica abordada, amostra, recursos avaliativos, metodologia e 

conclusões do autor. Assim, o autor da revisão poderá elencar os resultados mais 
importantes de sua compilação e terá uma maneira mais didática de expor seus 

resultados. 

3. Relatos de Casos 

 São artigos que apresentam dados descritivos de um ou mais casos 

clínicos/terapêuticos com características semelhantes. Somente serão aceitos 
trabalhos com relatos de casos não usuais, ou seja, patologias raras, tratamentos não 

convencionais de cunho científico com resultados satisfatórios ou evoluções não 
esperadas. 

 Desta maneira, deverá apresentar características do indivíduo estudado, com 

indicações do sexo, idade e dados relacionados à raridade do caso estudado. 
 
 

Regras gerais de submissão de artigos 

 

1. Número de páginas e editor de texto: 

 Os artigos devem ser enviados no formato MSWord (DOC ou DOCX). 

 As páginas deverão ser numeradas sequencialmente. 

 Os artigos deverão conter, no máximo, o número de páginas indicado abaixo, de 

acordo com padrão do MS Word (papel A4, fonte Times New Roman 12pt, margens 
padrão, espaçamento simples) incluindo figuras, gráficos, tabelas e as referências. 

o Artigos originais: até 15 páginas. 
o Artigos de revisão da literatura: até 20 páginas. 

o Artigos de relatos de casos: até 10 páginas. 

2. Figuras, fotos e gráficos: 

 As figuras, fotos e gráficos devem ser preferencialmente coloridas (ou preto-e-

branco, se necessário) e deverão ser incluídos no corpo do texto e serem citados 
como “Figura n”, onde n é o número sequencial de aparecimento no texto. 

 Todas as figuras devem ter uma legenda sucinta posicionada imediatamente abaixo 

da mesma. 

 Todas as figuras, fotos e gráficos, além de serem colocadas no texto, também devem 

ser enviados em arquivos separados no formato JPG (sem compressão), com 
resolução mínima de 300 dpi e de tamanho maior do que 400 pixels na sua menor 

dimensão. Os arquivos serão reduzidos adequadamente durante a formatação final.  
Figuras de baixa qualidade não poderão ser aceitas. 

 Os gráficos devem ser gerados preferencialmente com a planilha MS Excel. Caso 

necessário, será solicitado o arquivo dos autores no momento da formatação final.  

 Ao submeter um artigo à RBTS os autores assumem a autoria dos dados e imagens. É 

responsabilidade dos autores a obtenção de autorização prévia, por escrito, para 



reproduzir figuras que tenham direito autoral. Se for o caso, tabelas e figuras 
publicados em outros veículos devem ser adequadamente referenciadas no texto. 

3. Tabelas: 

 As tabelas deverão ser numeradas sequencialmente e citadas no texto. Deve-se evitar 

formatos complexos ou com excesso de informação para que não extrapolem o 
espaço horizontal e vertical de uma página. Tabelas com grande quantidade de 

informações não serão aceitas. 

 Todas as tabelas devem ter uma legenda sucinta posicionada imediatamente acima 

da mesma.  
 

 
 

 
 

Organização dos artigos 

 

 
Sugere-se que artigos submetidos à RBTS devam ser estruturados conforme a 

sequência a seguir:  

1. Título do artigo: 

 Deve ser escrito em português e em inglês, evitando sempre os títulos longos. 

2. Autores e afiliações:  

 Incluir o nome e sobrenome de cada autor, sem titulação, seguidos por número 

sobrescrito (expoente) identificando a afiliação institucional/vínculo, para mais de 
um autor, separar por vírgula. Logo abaixo dos nomes, seguem as afiliações de cada 

autor, incluindo instituição, departamento, quando for o caso.  

 O autor principal (ou autor para contato) deve ser indicado com um asterisco após o 

nome. Somente para este autor exige-se o e-mail de contato, colocado logo após as 
afiliações. 

 Como a RBTS utiliza a indexação dos artigos no DOI, solicita-se que pelo menos o 

autor principal (ou, desejavelmente, todos os autores) inclua o seu identificador 
ORCID (o mesmo que é solicitado na plataforma Lattes). Quem não tiver seu 

identificador, pode se cadastrar gratuitamente no site: https://orcid.org/register. O 
ORCID permite que cada autor seja identificado inequivocamente em todas suas 

publicações e este número é informado pela Editora no momento da indexação do 
artigo no DOI. 
 

3. Resumo e abstract:  

 O resumo é uma exposição concisa, e não deve exceder 250 palavras em um único 

parágrafo. 

 Deve ser fornecido em português (Resumo) e em Inglês (Abstract). 

http://dx.doi.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/register


 Notas de rodapé ou abreviações não definidas não devem ser usadas. Deve-se evitar 

fazer citações bibliográficas no resumo.  

 O Resumo e o Abstract devem ser apresentados em formato estruturado, incluindo os 

seguintes itens separadamente: Contextualização (Background), Objetivos (Objectives), 

Métodos (Methods), Resultados (Results) e Conclusões (Conclusions). 

4. Palavras-chave:  

 Devem ser fornecidas até 4 palavras-chave (termos de indexação) tanto em 

português, quanto em inglês (Keywords).  

5. Corpo do texto:  

 O corpo do texto deve ser estruturado com, pelo menos, as seguintes seções listadas 

a seguir e numeradas sequencialmente. Cada uma das seções do texto pode ser 

subdividida em até dois níveis (subseções e subsubseções). 
o Introdução: deve contextualizar a pesquisa e suas relações com outros 

trabalhos da área, bem como as motivações que levaram o(s) autor(es) a 
empreender a pesquisa. Em geral, no último parágrafo é informado com 
clareza os objetivos do trabalho. 

o Materiais e Métodos: deve ser detalhado o suficiente para permitir que o 
trabalho possa ser reproduzido por outros pesquisadores. Incluir todas as 

informações necessárias - ou fazer referências a artigos publicados em outras 
revistas científicas - para permitir a replicabilidade dos dados coletados. 

Recomenda-se fortemente que estudos de intervenção apresentem grupo 
controle e aleatorização da amostra. Especificamente para os artigos de 
revisão sistemática da literatura e metanálises, é fundamental incluir uma 

seção que descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, 
classificar e sintetizar as informações. 

o Resultados: devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas e 
Figuras (e, eventualmente, Anexos) podem ser incluídos quando necessários 
para garantir melhor e mais efetiva compreensão dos dados. As Figuras não 

devem repetir os dados já descritos nas Tabelas e vice-versa. Todas as Figuras 
e Tabelas devem ser explicadas e referenciadas no texto. As legendas devem 

ser o mais sucintas possível. 
o Discussão: o objetivo da discussão é interpretar os resultados mostrados na 

seção anterior e relacioná-los aos conhecimentos já existentes e disponíveis, 
principalmente àqueles que foram indicados na seção de Introdução do 
trabalho. As informações dadas anteriormente no texto podem ser citadas, 

mas não devem ser repetidas em detalhes na discussão.  
o Conclusões: a partir da discussão anterior, relacionar as conclusões gerais do 

trabalho evitando a repetição de informações anteriormente citadas. As 
conclusões fazem a ligação entre a problemática abordada, a fundamentação 

teórica, a metodologia e os achados científicos decorrentes do trabalho. 
Sugere-se adicionar no final um parágrafo sugerindo trabalhos futuros. 

o  Agradecimentos: quando apropriados, os agradecimentos poderão ser 

incluídos, de forma concisa, no final do texto, antes das Referências 
Bibliográficas, especificando: assistências técnicas, subvenções para a 

pesquisa e bolsa de estudo e colaboração de pessoas que merecem 



reconhecimento (aconselhamento e assistência). Os autores são responsáveis 
pela obtenção da permissão documentada das pessoas cujos nomes constam 

dos Agradecimentos. 

6. Referências Bibliográficas:  

 A regra geral é incluir somente as citações que sejam, de fato, relevantes e essenciais 

para o texto.  

 O número máximo recomendado é de 25 (vinte e cinco) referências bibliográficas 
para Artigo de Revisão; 20 (vinte) referências bibliográficas para Artigo Original, e 

10 (dez) referências bibliográficas para Estudos de Caso. 

 Deve-se privilegiar, sempre que possível, artigos de periódicos com corpo de 

revisores, em detrimento de artigos publicados em anais de congressos. 

 Todas as referências bibliográficas devem ser citadas no texto em números 

sobrescritos (expoente), sem datas.  

 A exatidão das referências bibliográficas constantes no manuscrito e a correta citação 

no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito.  

 A lista das referências bibliográficas deve ser organizada por ordem de aparecimento 

no texto. 

 As referências bibliográficas devem conter o nome de todos os autores, título 

completo do artigo e demais detalhes de publicação. Para o caso de periódicos, o 
nome completo (sem abreviação), volume, número, páginas inicial e final, ano). Para 
o caso de livros, o título, editora, local de edição e ano. Para o caso de obras com 

coletânea de artigos (capítulos de livro ou anais de congressos), incluir o título da 
obra, os editores, editora e local de publicação e ano. Exemplos de artigo de 

periódico [1], livro [2], TCC/dissertação/tese [3], capítulo de livro [4]: 

[1] D. Y. Yeo, J. R. Walton, P. Lam, e G. A. Murrell. The relationship between 

intraoperative tear dimensions and postoperative pain in 1624 consecutive arthroscopic 
rotator cuff repairs. American Journal of Sports Medicine, 45(4):788–793, 2017 

[2]  R. Madsen. Bases da Homeopatia. Editora APPRIS, Curitiba, PR, 1a edição, 2017. 

[3] P. M. M. G. da Costa Silva. Onicomicose e Psoríase Ungueal. Dissertação de Mestrado 
em Medicina, Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, 
Portugal, 2015. 

[4]  S. Silvério-Lopes e M. A. Seroiska. Auriculoterapia para analgesia. In: S. Silvério-
Lopes (editor), Analgesia por Acupuntura, capítulo 1, pag. 1–22. Omnipax Editora, 
Curitiba, PR, 2013. 

7. Notas de rodapé 

 As notas de rodapé do texto, se imprescindíveis, devem ser numeradas 

consecutivamente em sobrescrito no texto e escritas no rodapé da página onde 

aparecem. Esta deve ser a forma de citação preferencial para sites da internet. 

8. Notas biográficas 



 Para cada um dos autores, informar sucintamente a formação acadêmica (graduação, 

mestrado e doutorado, com a instituição e ano), o vínculo atual (instituição, 
departamento/curso) e, se for o caso, os interesses de pesquisa. 

9. Anexos 

 Em geral, anexos não são permitidos em artigos, com exceção de tabelas ou 
questionários que sejam muito grandes ou inadequados para serem colocados no 

texto. A critério dos editores a formatação final poderá ser mudada, bem como 
anexos poderão ser incluídos no texto ou o oposto. 


