NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS À RSSP
Versão 1.0 – Maio de 2022
Ao submeter artigos à Revista Sergipana de Saúde Pública (RSSP) é necessário seguir as seguintes diretrizes:
Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa, portanto não serão aceitos trabalhos em língua
estrangeira.
A identificação do autor não poderá constar no conteúdo da produção científica encaminhada à RSSP, a fim de que
seja resguardada a isonomia do processo seletivo de artigos.
Os artigos deverão ser originais e inéditos, assim considerados aqueles que nunca foram publicados em qualquer
fonte de divulgação.
Os trabalhos não poderão conter plágio, portanto, citação literal, paráfrase ou resumo deverão estar,
obrigatoriamente, acompanhados da referência à publicação original.
O autoplágio não será permitido, ou seja, a inserção no artigo de partes substanciais de outros trabalhos do autor,
publicados anteriormente em qualquer meio de divulgação (repositórios, sítios eletrônicos, revistas e etc.).
A citação de trabalho do próprio autor, desde que obedecidas as regras da ABNT, não constitui autoplágio.
Todos os artigos que contenham plágio ou autoplágio serão rejeitados.
Monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado não serão aceitas
para publicação na íntegra. Esses trabalhos deverão ser adaptados ao formato de artigo científico para serem
submetidos à RSSP.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS
Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados de acordo com as normas de
documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em Word ou similar (Libre office), folha
tamanho A4, com no mínimo, 10 e, no máximo, 25 laudas, na seguinte configuração:
Título em português e em inglês, com no máximo, 15 palavras em maiúsculas e em negrito.
Resumo em português e em inglês, com no mínimo, 100 e, no máximo, 250 palavras, em espaço simples, cujo
conteúdo apresente campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão.
Palavras-chave: até 05 (cinco) unitermos em português e em inglês (keywords), separados por ponto e vírgula e
finalizados por ponto.
Corpo do texto: configuração de página para papel A4, com margens esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e
inferior de 2,0 cm, alinhamento justificado, recuo de 1,5 cm na primeira linha.
Parágrafos: fonte Arial, letra tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5 cm e sem espaço entre os parágrafos.
As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, ou pelo nome de cada entidade
responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido da data da publicação e, no caso da citação direta, da
página da publicação (sistema autor-data); quando se tratar de até três autores, todos devem ser citados; no caso
de quatro ou mais autores, convém indicar todos, permitindo-se, porém, indicar apenas o primeiro autor seguido
da expressão “et al.”
As referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do texto, em ordem alfabética, segundo os
padrões da ABNT (NBR-6023:2018).
As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, com recuo de 4 cm da margem
esquerda; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, sem aspas e sem itálico; as citações com até três linhas
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devem ser inseridas no próprio corpo do texto, entre aspas duplas e sem itálico. As aspas simples são utilizadas para
indicar citação no interior da citação. Já o itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que não
pertençam à língua portuguesa.
As notas de rodapé devem ser evitadas sempre que possível, no entanto, quando apontadas no corpo do texto,
devem ser indicadas com números arábicos sequenciais (consultar NBR-10520).
Os trabalhos que não forem apresentados em conformidade com as normas da ABNT serão desconsiderados.
Serão desconsiderados os artigos redigidos em desconformidade com a norma culta da língua portuguesa e com as
diretrizes para redação de textos acadêmicos, quais sejam: vocabulário técnico, clareza, precisão e impessoalidade.
Somente os artigos que estiverem de acordo com o previsto nesse item serão submetidos à avaliação inicial.
Trabalhos que resultem de pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais devem estar acompanhados de
cópia escaneada de documento que ateste sua aprovação prévia por um Comitê de Ética em Pesquisa, além da
referência na seção Desenvolvimento/Material e Métodos.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS
AVALIAÇÃO INICIAL
Os artigos que estiverem em conformidade com o previsto nos itens acima serão encaminhados pelo Comitê
Editorial a pareceristas para avaliação técnica. Os artigos que não atenderem os itens mencionados acima serão
rejeitados pelo Comitê Editorial.

DA AVALIAÇÃO TÉCNICA
O Comitê Editorial encaminhará os artigos científicos aprovados na avaliação inicial para a avaliação técnica por
pareceristas, a qual deverá estar concluída no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encaminhamento do trabalho
para essa avaliação.
Cada artigo será distribuído a 02 (dois) pareceristas, e os nomes do autor e dos avaliadores serão mantidos em
sigilo, para garantir a isonomia do processo de avaliação e o critério duplo-cego (blind review).
Em 15 (quinze) dias corridos do encaminhamento do artigo, os pareceristas manifestar-se-ão sobre ele em
formulário próprio, indicando-o, ou não, à publicação, e poderão recomendar ao autor que realize ajustes no
trabalho, antes da emissão do parecer definitivo.
Em caso de ajustes, o autor poderá promovê-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da ciência sobre a
avaliação.
Se não houver manifestação do autor no prazo estipulado no subitem anterior, o trabalho será rejeitado.
O trabalho que obtiver duas recomendações negativas será rejeitado.
Em caso de divergência entre os avaliadores, o artigo será encaminhado a um terceiro parecerista, que opinará
sobre ele em até 10 (dez) dias, podendo ainda recomendar ao autor, por meio de comunicado, ajustes antes da
emissão do parecer definitivo.
Em caso de ajustes, o autor poderá promovê-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da ciência sobre a
avaliação.
Se não houver manifestação do autor no prazo estipulado no subitem anterior, o trabalho será desconsiderado.
O trabalho ajustado será submetido à nova análise do terceiro parecerista, que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
emitirá parecer definitivo sobre ele.
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O autor será comunicado da recomendação para publicação do artigo, ou da recusa em publicá-lo, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da decisão dos pareceristas.
Os trabalhos aprovados por dois pareceristas serão submetidos à Editora-chefe e a definição do número da revista
no qual os artigos aceitos serão publicados observará o equilíbrio entre as temáticas e o percentual de exogenia
exigido pelas normas de qualificação da Revista.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
FORMATO: Para o corpo do texto, recomenda-se fonte Arial em tamanho 12, e espaço 1,5 padronizados para todo o
artigo. As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser
em tamanho menor e uniforme. O projeto gráfico fica a critério do editor (NBR, 6022, p. 10).
SEÇÕES: Os títulos das seções com ou sem indicativo numérico devem estar dispostos conforme a ABNT NBR 6024:
2012.
CITAÇÕES E NOTAS: Citações e notas devem ser conforme a ABNT NBR 10520: 2002. Notas de tabelas devem estar
dispostos conforme as Normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
1993).
SIGLAS: A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do
nome completo. (NBR, 6022, p. 11)
EQUAÇÕES E FÓRMULAS: Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com
algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma
entrelinha maior, que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros). (NBR, 6022, p. 11)
ILUSTRAÇÕES: Qualquer que seja o tipo de ilustração, esta deve ser precedida de sua palavra designativa (desenho,
esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre
outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do
respectivo título. Imediatamente após a ilustração, deve-se indicar a fonte consultada (elemento obrigatório,
mesmo que seja produção do próprio autor) conforme a ABNT NBR 10520. (NBR, 6022, p. 11).
TABELAS: Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem, e padronizadas
conforme as Normas de apresentação tabular do IBGE. Deve-se indicar a fonte consultada (elemento obrigatório,
mesmo que seja produção do próprio autor), de acordo com a ABNT NBR 10520, (NBR, 6022, p. 11).
Além da NBR 6022: 2018, seguem abaixo outras normas importantes que devem ser consultadas no processo de
elaboração do artigo:
Quadro 1: Normas usadas na elaboração de um artigo científico
AUTOR

TÍTULO

DATA

ABNT

NBR 6023: Elaboração de referências

2018

ABNT

NBR6024: Numeração progressiva das seções de um documento

2012

ABNT

NBR6028: Resumos

2021

ABNT

NBR10520: Informação e documentação: citação em documento.

2002

IBGE

IBGE Normas de apresentação tabular. 3. ed.

1993

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018.
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