
49ª Semana Médica Univás – 2018  
 

Normas Temas Livres (Oral ou Pôster) e Artigo Científico ou de Revisão 

 

Somente serão avaliados trabalhos enviados através do link disponibilizado no hotsite. 

 

Cada trabalho deve limitar-se a um único formulário. 

 

Prazo para envio: 08/08/2017 a 31/08/2017. 

 

O formulário padrão deve ser preenchido com letra tipo Arial, tamanho 10, da seguinte 

maneira:  

 

CADASTRO 

  

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO TRABALHO  

(Nome completo, e-mail e telefone) a ser utilizado para correspondência.  

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

LISTA DE AUTORES e COAUTORES: NOME(S) DO AUTOR e COAUTORES - escreva NOME(S) E 

SOBRENOME(S) por extenso; NÃO ABREVIE; NÃO SERÃO ACEITOS MAIS DO QUE 1(um) AUTOR 

e 5(cinco) COAUTORES.  

 

APRESENTADOR – O apresentador deve ser um dos autores ou co-autores do trabalho e deve 

estar inscrito na Semana Médica para realizar o envio do Tema Livre. Colocar um asterisco (*) 

 

INSTITUIÇÃO: LOCAL ONDE O TRABALHO FOI REALIZADO - utilizando letras maiúsculas e 

minúsculas. Escrever o NOME COMPLETO da instituição.  

 

TIPO DE TRABALHO:  Relato de Caso(s) e Artigo Científico ou de Revisão. 

 

RELATO DE CASO(S): Estudos não baseados em método científico devem contar com as 

seguintes seções: Introdução, Relato do(s) Caso(s), Discussão e Referências (no máximo três). 

Digite em um único parágrafo (contínuo). 

 

REFERÊNCIAS: Nas referências de estudos tendo até três autores, todos devem ser citados. 

Quando houver mais de 3 autores, devem ser mencionados os três primeiros seguidos da 

expressão “et al”. 

 

Tamanho do texto: MÁXIMO 2.500 caracteres para Relato de Caso(s) 

 

Não serão permitidas sob qualquer pretexto ou circunstâncias, alusões, agradecimentos ou 

referências que possam caracterizar divulgação comercial de produtos, equipamentos, seus 

fabricantes ou distribuidores. Medicamentos devem ser citados pelo nome farmacológico e 



equipamentos pela referencial do produto. Não é permitida a inclusão ou envio de figuras ou 

gráficos para Relato de Caso(s). 

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS: Novas informações de pesquisa clínica ou experimental. 

 

ARTIGOS DE REVISÕES: Artigos de síntese, de assuntos bem estabelecidos, com análise crítica 

das referências bibliográficas consultadas e conclusões, revisões sistemáticas. 

 O orientador autor deve assinar e enviar durante o processo de submissão do manuscrito um 

Formulário para que seja avaliado pelo Conselho dos Revisores e, em caso de aprovação, 

publicado por este Periódico. Deve constar também que não há conflito de interesses e foram 

obedecidos os princípios éticos em humanos/animais 

 

Formas de Apresentação dos Trabalhos: Os manuscritos (relativos aos artigos científicos ou de 

revisões) devem estar de acordo com as especificações apresentadas no quadro a seguir. Os 

textos devem ser redigidos com letra tipo Arial tamanho 10.  

 

Tipo de manuscrito Número de palavras Referências 

Artigos científicos 3500 25 

Artigos de revisão 5000 50 

 

Título: O título do artigo deve ser curto, claro e conciso para facilitar sua classificação. Quando 

necessário, pode ser usado um subtítulo. 

 

Autor(es): O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e seus títulos e filiações à Sociedade ou 

Instituições. Indicar o local onde se realizou o estudo. 

 

Resumo Estruturado: Para Artigos Científicos destacar: Justificativa e Objetivos, Métodos, 

Resultados e Conclusões. Para Informações Clínicas destacar: Justificativa e Objetivos, Relato do 

Caso e Conclusões. Para todos os artigos, indicar as Palavras Chave e Key Words no Resumo e 

Abstract. Os resumos devem ser compostos por, no máximo, 300 palavras. 

 

Texto: Iniciar o texto, sem indicar o (s) autor(es) nem local onde foi realizado. Os artigos 

científicos devem apresentar os seguintes capítulos: Introdução, Métodos (constar número do 

parecer de aprovação do CEP), Resultados, Discussão, Conclusão(ões), Resumo (com Palavras 

chave), Abstract (com Key words) e Referências. Embora os artigos de revisão não tenham 

estrutura rígida, pode-se dizer que compõem-se das seguintes partes: Introdução, Métodos, 

Corpo principal da revisão, que pode ser apresentado com vários itens (Ex. etiologia, 

patogênese, fisiopatologia...) e Referências. 

 

Referências: O artigo deve conter apenas as referências consultadas, numeradas conforme a 

entrada no texto. As outras citações de autores já enumerados deverão indicar exclusivamente 

o numeral de referência. Utilize o seguinte modelo: 

 



Revistas: Nome(s) do(s) autor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) - título do trabalho. Título da 

revista (abreviado de acordo com o Index Medicus), ano da publicação; volume: número da 

primeira e última páginas. 

 

Pereira E, Vieira ZEG - Visita pré-anestésica, responsabilidade intransferível do anestesiologista. 

Rev Bras Anestesiol, 1977;27:337-353. 

 

 

Livros: Nome(s) do(s) Editor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) - título do livro (iniciais com letra 

maiúscula), volume e edição, cidade onde o livro foi editado, Editora, ano de publicação e 

número(s) da(s) página(s) da citação. 

Rigatto M - Fisiopatologia da Circulação Pulmonar, 1ª Ed, São Paulo, Fundo Editorial Procienx, 

1973;53-55. 

 

Capítulos: Nome(s) do(s) autor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) - título do capítulo. em: nome(s) 

do(s) editor(es), inicial(is) do(s) pré-nome(s) - Título do livro (iniciais com letra maiúscula), 

volume e edição, cidade onde foi editado, Editora, ano da publicação e página(s) da citação. 

Coelho A - Anatomia do Sistema Específico de Condução, em: Germiniani H - Diagnóstico e 

Terapêutica das Arritmias Cardíacas. São Paulo, Fundo Editorial Procienx, 1972;3-10. 

 

Nota: Quando houver menos de três autores, cite-os todos e quando houver mais de três, cite 

somente os três primeiros, seguidos de "et al.". 

 

Nomes de Fármacos: Não é recomendável a utilização de nomes comerciais de fármacos (marca 

registrada), mas quando a utilização for imperativa, o nome do produto deverá vir após o nome 

genérico, entre parênteses, em minúscula, seguido do símbolo que caracteriza marca registrada, 

em sobrescrito (®). 

 

Conflito de Interesses 

 

 

O conflito de interesses existe quando um autor (ou a instituição do autor), revisor, ou 

editor tem relações de financiamento ou pessoais que influenciem de forma negativa (viés) suas 

ações. Essas relações variam desde aquelas com potencial mínimo até as de grande potencial 

de influência sobre o julgamento, e nem todas as relações representam conflito de interesses 

verdadeiro. O potencial para conflito de interesses pode existir se um indivíduo acredita ou não 

que suas relações afetam ou podem influenciar negativamente a credibilidade da revista, dos 

autores, ou da própria ciência.  

 

Ética 

 

Quando estudos em humanos são publicados, os autores devem indicar se os 

procedimentos obedeceram aos padrões éticos do Comitê de Pesquisa em Humanos 

(institucional ou nacional) e a Declaração de Helsinki de 2018. Quando a publicação for relativa 



à pesquisa com animais os autores devem indicar se foram obedecidas as normas de cuidados 

nacionais e o uso de animais de laboratório foi seguido. 

O corpo editorial tem o direito de não aceitar para publicação artigos científicos que não 

estejam de acordo padrões éticos determinados por diretrizes nacionais e internacionais. 

Colocar número do parecer de aprovação pelo CEP ou CEUA no capítulo Métodos. Não serão 

aceitos artigo científico ou de revisão em andamento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


