
CHAMADA DE ARTIGOS PARA A REVISTA DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA 

DEBATE 

Tema: Sindicalismo Médico e seus desafios no mundo contemporâneo 

 

O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed-RJ), em conjunto com o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), está organizando um número especial 

da revista Divulgação em Saúde para Debate (DSD) com a temática o “Sindicalismo 

Médico e seus desafios no mundo contemporâneo”, e temos imensa satisfação de 

realizar essa chamada pública para convidar os pesquisadores a participarem dessa 

publicação. 

 

Participam do Conselho Editorial deste número temático Pedro Gabriel Delgado, Eleny 

Guimarães-Teixeira, Maria Helena Machado e Ana Tereza da S. Pereira Camargo. 

Seu lançamento comemora os 90 anos do SinMed-RJ e está previsto para ocorrer em 

meados 2019.  

 

A revista DSD é uma das linhas editoriais do Cebes, voltada para a área de saúde 

pública e faz parte da base de dados Lilacs – Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde, com classificação no WebQualis/Saúde Coletiva como B4. 

 

O SinMed-RJ, fundado em 25 de novembro de 1927, é uma agremiação da maior 

relevância por ter sido a primeira associação de uma categoria profissional, de nível 

superior, a se organizar no Brasil. Tem por missão a proteção, promoção e 

representação legal dos interesses coletivos e individuais da categoria profissional dos 

médicos, devendo para isso  realizar estudos e difusão de conhecimento sobre temas 

relacionados ao trabalho médico. Assim, a publicação desse número especial é uma 

contribuição inegável e relevante à missão institucional do Sindicato.   

 

Os artigos serão avaliados e devem estar inseridos em um dos seguintes eixos 

temáticos. 

1. Sindicalismo no Brasil e no mundo hoje 

2. Sindicalismo, Saúde e Mercado de Trabalho 

3. Futuro dos sistemas universais de saúde no contexto do neoliberalismo 



Serão selecionados pelo comitê editorial 10 artigos, que poderão ser inéditos, ou já 

divulgados parcial ou integralmente, a critério do autor. 

Para a redação do artigo devem ser seguidas as normas técnicas da revista que seguem 

no anexo (ou abaixo).  

Os artigos devem ser enviados para o e-mail revista@saudeemdebate.org.br até o 

dia 25/03/2019.  

 

Cordialmente, 

 

Comitê Editorial 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE 

ORIENTAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS 

Modalidades de textos aceitos para publicação 

1. Artigo original: resultado de investigação empírica que possa ser generalizado ou replicado. 

O texto deve conter no máximo 6.000 palavras.  

2. Ensaio: análise crítica sobre tema específico de relevância e interesse para a conjuntura das 

políticas de saúde brasileira e/ou internacional. O texto deve conter no máximo 7.000 palavras.  

3. Revisão sistemática ou integrativa: revisões críticas da literatura sobre tema atual da saúde. 

A revisão sistemática sintetiza rigorosamente pesquisas relacionadas com uma questão. A integrativa 

fornece informações mais amplas sobre o assunto. O texto deve conter no máximo 8.000 palavras.  

4. Artigo de opinião: exclusivo para autores convidados pelo Comitê Editorial, com tamanho 

máximo de 7.000 palavras. Neste formato, não são exigidos resumo e abstract.  

5. Relato de experiência: descrição de experiências acadêmicas, assistenciais ou de extensão, 

com até 5.000 palavras que aportem contribuições significativas para a área.  

6. Resenha: resenhas de livros de interesse para a área da saúde coletiva, a critério do Comitê 

Editorial. Os textos deverão apresentar uma visão geral do conteúdo da obra, de seus pressupostos 

teóricos e do público a que se dirige, com tamanho de até 1.200 palavras. A capa em alta resolução 

deve ser enviada pelo sistema da revista.  

mailto:revista@saudeemdebate.org.br


7. Documento e depoimento: trabalhos referentes a temas de interesse histórico ou 

conjuntural, a critério do Comitê Editorial.  

Importante: em todos os casos, o número máximo de palavras inclui o corpo do artigo e as 

referências. Não inclui título, resumo, palavras-chave, tabelas, quadros, figuras e gráficos. 

Preparação e submissão do texto 

Digitar em folha padrão A4 (210X297mm), margem de 2,5 cm em cada um dos quatro lados, fonte 

Times New Roman tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5.  

O texto deve conter:  

NA FOLHA DE ROSTO 

Conflito de interesses: Os trabalhos encaminhados para publicação devem conter informação sobre 

a existência de algum tipo de conflito de interesses. Os conflitos de interesses financeiros, por 

exemplo, não estão relacionados apenas com o financiamento direto da pesquisa, mas também com o 

próprio vínculo empregatício. Caso não haja conflito, apenas a informação “Declaro que não houve 

conflito de interesses na concepção deste trabalho” será suficiente. 

Informações sobre os autores: a revista aceita, no máximo, cinco autores por artigo. Podendo ser 

negociado caso necessário. As informações devem ser incluídas na folha de rosto, contendo: nome 

completo, nome abreviado para citações bibliográficas, instituições de vínculo com até três 

hierarquias, código ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID) e e-mail. 

Título: que expresse clara e sucintamente o conteúdo do texto, contendo, no máximo, 15 palavras. O 

título deve ser escrito em negrito, apenas com iniciais maiúsculas para nomes próprios. O texto em 

português e espanhol deve ter título na língua original e em inglês. O texto em inglês deve ter título 

em inglês e português.  

Resumo: em português e inglês ou em espanhol e inglês com, no máximo 200 palavras, no qual 

fiquem claros os objetivos, o método empregado e as principais conclusões do trabalho. Deve ser não 

estruturado, sem empregar tópicos (introdução, métodos, resultados etc.), citações ou siglas, à 

exceção de abreviaturas reconhecidas internacionalmente.  

Registro de ensaios clínicos: a ‘Divulgação em Saúde para Debate’ apoia as políticas para registro de 

ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), reconhecendo, assim, sua importância para o registro e divulgação 

internacional de informações sobre ensaios clínicos. Nesse sentido, as pesquisas clínicas devem conter 

o número de identificação em um dos registros de ensaios clínicos validados pela OMS e ICMJE, cujos 



endereços estão disponíveis em: http://www.icmje.org. Nestes casos, o número de identificação 

deverá constar ao final do resumo. 

Palavras-chave: ao final do resumo, incluir de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto 

(apenas a primeira inicial maiúscula), utilizando os termos apresentados no vocabulário estruturado 

(DeCS), disponíveis em: www.decs.bvs.br.  

NO CORPO DO TEXTO 

Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a composição do texto, no entanto, este deve 

contemplar elementos convencionais, como:  

Introdução: com definição clara do problema investigado, justificativa e objetivos;  

Material e métodos: descritos de forma objetiva e clara, permitindo a reprodutibilidade da pesquisa. 

Caso ela envolva seres humanos, deve ficar registrado o número do parecer de aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP). Os Artigos com pesquisas que envolveram seres humanos deverão deixar 

claro, nesta seção. 

Resultados e discussão: podem ser apresentados juntos ou em itens separados.  

Conclusões ou considerações finais: que depende do tipo de pesquisa realizada. 

Colaboradores: Devem ser especificadas as contribuições individuais de cada autor na elaboração do 

artigo. Segundo o critério de autoria do ICMJE, os autores devem contemplar as seguintes condições: 

1) contribuir substancialmente para a concepção e o planejamento ou para a análise e a interpretação 

dos dados; 2) contribuir significativamente na elaboração do rascunho ou revisão crítica do conteúdo; 

e 3) participar da aprovação da versão final do manuscrito. 

Agradecimentos: (Opcional). 

Referências: devem constar somente autores citados no texto e seguir os Requisitos Uniformes de 

Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas, do ICMJE, utilizados para a preparação de referências 

(conhecidos como ‘Estilo de Vancouver’). Para maiores esclarecimentos, recomendamos consultar 

o Manual de Normalização de Referências elaborado pela editoria do Cebes.  

OBSERVAÇÕES  

A revista não utiliza sublinhados e negritos como grifo. Utilizar aspas simples para chamar a atenção 

de expressões ou títulos de obras. Exemplos: ‘porta de entrada’; ‘Divulgação em Saúde para Debate’. 

Palavras em outros idiomas devem ser escritas em itálico, com exceção de nomes próprios.  

http://www.icmje.org/
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Evitar o uso de iniciais maiúsculas no texto, com exceção das absolutamente necessárias.  

Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico e entre aspas duplas no corpo do texto 

(se menores que três linhas). Se forem maiores que três linhas, devem ser escritos em itálico, sem 

aspas, destacados do texto, com recuo de 4 cm, espaço simples e fonte 11.  

Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de rodapé, quando absolutamente 

indispensáveis, deverão ser sobrescritas e sequenciais.  

Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes partes que compõem o texto.  

Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar em alta resolução, em preto e branco ou escala de 

cinza e enviados em arquivos separados do texto, um a um, seguindo a ordem que aparecem no 

estudo (devem ser numerados e conter título e fonte). No texto, apenas identificar o local onde devem 

ser inseridos. O número de figuras, gráficos, quadros ou tabelas deverá ser, no máximo, de cinco por 

texto, ou a negociar. O arquivo deve ser editável (não retirado de outros arquivos) e, quando se tratar 

de imagens (fotografias, desenhos etc.), deve estar em alta resolução com no mínimo 300 DPI.  

Em caso de uso de fotos, os sujeitos não podem ser identificados, a menos que autorizem, por escrito, 

para fins de divulgação científica.  

 OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A SEGUIR DEVEM SER DIGITALIZADOS E ENVIADOS PELO 

SISTEMA DA REVISTA NO MOMENTO DO CADASTRO DO ARTIGO.  

1. Declaração de responsabilidade e cessão de direitos autorais 

Todos os autores e coautores devem preencher e assinar as declarações conforme modelo a ser 

enviado pela equipe editorial da revista.  

2. Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

No caso de pesquisas que envolvam seres humanos, realizadas no Brasil, nos termos da Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, enviar documento de aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde o trabalho foi realizado. No caso de instituições que 

não disponham de um CEP, deverá ser apresentado o documento do CEP pelo qual ela foi aprovada. 

Pesquisas realizadas em outros países, anexar declaração indicando o cumprimento integral dos princípios 

éticos e das legislações específicas. 

 


