Orientação Editorial
A revista Salud y Sociedad Uptc é o órgão oficial de difusão científica da faculdade de ciências da saúde da
Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. A revista publica semestralmente manuscritos que tenham a
sua fundamentação em disciplinas relacionadas ao campo da saúde e da psicologia. O objetivo das publicações é
difundir trabalhos de investigação ou outros tipos de trabalhos que contribuam para o avanço do conhecimento no
campo das ciências da saúde. Pelo anterior a publicação está direcionada a profissionais, pesquisadores, estudantes
e todas as pessoas que trabalhem no campo da saúde e da psicologia. Os tipos de publicação publicados pela
revista são, entre outros, artigos originais, artigos de revisão, artigos de reflexão, artigos curtos, ensaios, casos
clínicos e cartas ao editor. Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo através do seu site ao abrigo o
princípio da globalização do conhecimento.

Instruções aos Autores

Salud y Sociedad Uptc está em conformidade com os
Requisitos Uniformes para Manuscritos apresentados nas
revistas biomédicas, elaborado pelo Comitê Internacional de
Editores de Revistas Médicas (http://www.icmje.org/urm_
full.pdf). Portanto, todos os manuscritos submetidos à revista
são inicialmente revisados pelo Comitê Editorial para que
as normas descritas no acordo e no presente documento
sejam respeitadas. Os manuscritos são submetidos a
um processo de revisão por dois especialistas na área.
Este processo é feito de forma anônima e confidencial.
Por esta razão, as partes não conhecem a identidade do
autor ou do revisor, o editor o é, então, responsável pela
comunicação entre eles. O tempo de resposta entre as
revisões é de quinze dia de trabalho e será feito através de
e-mail. Os trabalhos devem ser originais, ou seja, nem o
artigo nem parte dele podem ter sido publicados ou estarem
submetidos para publicação em outra revista. A posterior
publicação ou reprodução total ou parcial deve ser aprovada
pelo editor. Se o artigo foi publicado em outra língua e em
outra revista, ele pode ser aceito para publicação como
tradução, sempre que os autores tenham aprovação dos
editores de ambas as revistas.
Os artigos devem ser encaminhados à revista Salud y
Sociedad Uptc, através do e-mail revistasys@uptc.edu.co
em formato Microsoft Word® em Arial 11. Junto ao artigo
deve ser anexada uma carta assinada por todos os autores
expressando claramente que o trabalho é inédito e foi lido
e aprovado por todos. No próximo parágrafo da carta deve
indicar a seção onde o artigo deveria ser publicado (tipo
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de artigo), incluindo o nome, e-mail e número de telefone
do autor a quem o e-mail deve ser encaminhado. O autor
principal deve manter cópias de todo o material enviado.
Todos os artigos que envolvam pesquisa com seres
humanos devem aderir às normas éticas descritas na
Declaração de Helsinki e nas pautas éticas internacionais
para a pesquisa Biomédica da CIOMS. No caso de
pesquisas com animais, deve ser mencionado o uso de
medidas adequadas para minimizar a dor, de acordo com os
regulamentos estabelecidos. No caso em que a pesquisa
seja realizada com seres humanos e com medicamentos,
devem-se adotar boas práticas clínicas. Em qualquer caso,
é indispensável ter a aprovação do comitê de ética em
Pesquisa da Instituição onde o estudo foi realizado. Deve
se manter a confidencialidade e anonimato dos pacientes.
A revista é composta pelas seguintes secções:
Artigo Original: Documento que apresenta em detalhe
os resultados originais derivados do desenvolvimento de
projetos de pesquisa. Os manuscritos corresponderão a
pesquisas concluídas ou a fases relevantes de projetos que
geram resultados de impacto.
Artigo de Revisão: Documento resultante de uma
investigação documental que analisa, sistematiza e integra
os resultados de pesquisas publicadas ou não (em
jornais), a fim de dar conta do progresso e as tendências
de desenvolvimento do tema tratado. Caracterizam-se por

Orientação Editorial

apresentar uma revisão bibliográfica cuidadosa com pelo
menos 50 referências.
Artigo de reflexão: Documento que apresenta resultados
de pesquisa desde uma perspectiva analítica, interpretativa
ou crítica do autor, após recorrer a fontes originais.
Artigo curto: Breve documento que apresenta os resultados
originais preliminares ou parciais de uma pesquisa.
Relato de caso: Documento que apresenta os resultados
de um estudo de caso clínico. Inclui uma revisão sistemática
comentada da literatura sobre casos semelhantes.
Ensaio: Breve escrito, filosófico, literário ou científico que
apresenta a opinião sustentada do autor sobre um tema
específico que é limitado à temática da revista.
Carta ao editor: São comentários de interesse geral para o
campo da saúde ou especificamente sobre um artigo publicado
anteriormente em Salud y Sociedad Uptc. Estes não têm uma
estrutura definida, mas as declarações e opiniões devem ser
apoiadas com referências bibliográficas que são citadas no
estilo Vancouver. A autoria deve incluir: nome completo de
cada autor, afiliação institucional, grau acadêmico e e-mail do
autor responsável pela correspondência sobre o manuscrito.
Cada seção do manuscrito deve estar de acordo com a
seguinte sequência: 1. A página de título, 2. Resumo e palavraschave (em Português, Inglês e Espanhol), 3. Corpo do texto,
4. Agradecimentos (opcional), isenções de responsabilidade
(conflito de interesses), 5. Referências bibliográficas.
As páginas devem ser numeradas consecutivamente,
começando com a página do título no centro e no rodapé
inferior. As figuras devem ser encaminhadas como arquivos
independentes em formato jpg ou gif com boa resolução (no
mínimo 300 dpi).
1. PÁGINA DE TÍTULO
Esta página inclui: a) o título do artigo (em Espanhol, Inglês
e Português), que não deve incluir siglas ou abreviaturas, e
sua extensão não deve exceder 20 palavras, b) nomes e
sobrenomes de cada autor (primeiro nome, inicial do segundo
nome, -(e aplicável) primeiro sobrenome e inicial do segundo)
acompanhado pelas iniciais de seus graus acedêmicos (ex.
MD, ESP, MSc, PhD) e a respectiva filiação institucional, c)
nome da unidade e da instituição correspondente d) o nome
e o e-mail do autor responsável pela correspondência sobre
o manuscrito.
Nota: Como indicado nas exigências de uniformidade para
ser considerado o autor de um trabalho é indispensável ter
realizadas contribuições substanciais em todos os seguintes
pontos: a) Concepção e desenho, ou aquisição de dados
e informações, ou análise e interpretação de dados; b)
Planejamento do artigo ou revisão do conteúdo intelectual; c)
Aprovação final da versão a ser publicada.

2. Resumo e palavras-chave
O resumo não deve exceder 250 palavras e deve ser
estruturado. Deve apresentar uma breve introdução, o
objetivo do trabalho, a metodologia básica (dados gerais),
os resultados mais importantes e a principal conclusão
do trabalho. Ele deve ser escrito de forma impessoal. As
palavras-chave (mínimo cinco) serão adicionadas após o
resumo, estas devem estar incluídas na lista dos Descritores
de Ciências da Saúde (DeCS) ou Medical Subject Headings
(MeSH). Todos os anteriores devem ser apresentados em
Português, Inglês e Espanhol em diferentes seções.
3. Corpo do Texto
Seu desenvolvimento depende do tipo de trabalho e da
seção em que o artigo será destinado. O manuscrito deve
ser conciso, o uso de expressões idiomáticas, jargão
médico, regionalismo ou qualquer variação linguística deve
ser evitado. As fórmulas e as expressões matemáticas
devem estar de acordo com o Sistema Internacional de
Unidades. A utilização de abreviaturas não é recomendada,
exceto para as unidades de medição. Ao usar abreviaturas,
siglas ou acrônimos a primeira vez que são mencionados no
texto devem estar entre parênteses e ser precedidas pelas
palavras completas . Tenha em mente a grafia correta de
microorganismos, genes, proteínas ou qualquer coisa que
tenha uma nomenclatura específica. Cada parágrafo baseado
em outros textos deve ter sua correspondente citação
seguindo os requisitos de uniformidade para manuscritos
submetidos a revistas biomédicas (Normas Vancouver).
Exemplos deste tipo de citação podem ser encontrados
no site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html. A citação deve ser escrita preferencialmente no final
do parágrafo, em números arábicos entre parênteses, e no
mesmo tamanho da fonte do texto.
Os requisitos para cada tipo de item são as seguintes:
3.1 Artigos originais: O texto deve incluir as seguintes
seções:
a) Introdução: Deve-se especificar o objetivo do trabalho e
resumir as razões para o estudo ou observação;
b) Materiais e métodos: Descrição completa dos
elementos e procedimentos utilizados de maneira que os
resultados possam ser reproduzidos. O tipo de análise
estatística deve ser incluído. Nesta seção é essencial
mencionar as considerações éticas e aprovação pelo comitê
de ética da instituição.
c) Resultados: São apresentados em sequência lógica no
texto; os dados das tabelas ou as ilustrações não devem ser
repetidos no texto;
d) Discussão: Se apresentam os aspectos relevantes do
estudo, as conclusões que deles se derivam e as implicações
dos resultados apresentados. Estes comentários devem
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estar relacionados com outros estudos relevantes que
serão citados de acordo com as disposições. A extensão
não deve exceder 15 páginas, incluindo bibliografia, mas
não as tabelas.
3.2 Artigo de Revisão: O texto deve incluir as seguintes
seções:
a) Introdução: especifica o objetivo do trabalho e resume
as razões para o seu estudo ou observação;
b) Metodologia: Onde sejam indicadas as bases de dados
pesquisadas, termos de pesquisa (palavras-chave) e o
período de tempo definido pelo autor em relação às datas
de publicação dos artigos consultados;
c) Conteúdo: Nesta secção serão mencionados os pontos
desenvolvidos na revisão, estes devem aparecer como
legendas sem numeração;
d) Conclusões: onde são organizadas as ideias mais
importantes da revisão e a opinião do autor sobre o tema
exposto. A extensão do texto não deve exceder 20 páginas,
excluindo a bibliografia;
e) Referências: O número de referências não deve ser
inferior a 50.
3.3 Artigo de reflexão: O artigo consiste em uma
introdução e foco que se desenvolve através de legendas
não numerados. A extensão do texto não deve exceder
15 páginas, incluindo referências e as tabelas caso sejam
necessárias.
3.4 Artigo Curto (Short Communications): O texto deve
incluir as seguintes seções:
a) Introdução: Especificando o objetivo do trabalho e
resume as razões para o estudo ou observação;
b) Materiais e Métodos: A descrição completa dos
elementos e procedimentos usados de maneira que os
resultados possam ser reproduzidos. O tipo de análise
estatística deve ser incluído. Nesta seção é essencial
mencionar as considerações éticas e a aprovação pelo
comitê de ética da instituição.
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c) Resultados: são apresentados em sequência lógica no
texto; os dados nas tabelas ou nas ilustrações não devem
ser repetidos;
d) Discussão: São ressaltados os aspectos novos e
importantes do estudo, as conclusões derivadas deles e as
implicações dos resultados. Estes comentários devem estar
relacionados com outros estudos relevantes. A extensão
não deve exceder 10 páginas, incluindo as referências e as
tabelas.
3.5 Relato de caso: Ele pode ser enquadrado em um dos
quatro tipos de relato de caso: relato de caso, sem revisão
da literatura (máximo de 5 páginas), relato de caso com
revisão da literatura (máximo de 7 páginas não incluindo
bibliografia), relato de uma série de casos (máximo de 5
páginas, excluindo a bibliografia) e revisão sistemática dos
casos (máximo de 7 páginas não incluindo bibliografia).
O relato deve ter a seguinte estrutura: Título, Resumo
em Português, Inglês e Espanhol, palavras-chave (pelo
menos cinco), introdução, apresentação do caso (o autor
deve especificar o tipo de relato de caso que se refere),
discussão, conclusões e referências.
4. Agradecimentos e isenções de responsabilidade
Contribuições que necessitam de agradecimentos, mas
não justificam autoria é incluído aqui, como o apoio geral
dado pelo diretor de um departamento. Outros exemplos
incluem conselheiros científicos, revisores, coletores
de dados, etc. Na mesma seção irá incluir um parágrafo
com "isenções de responsabilidade", onde os conflitos de
interesse e as informações sobre as fontes de financiamento
são declaradas caso existam (por exemplo, as contribuições
de entidades públicas ou privadas; contribuições da
indústria farmacêutica, fornecedor qualquer equipamento ou
ferramentas, etc.)
5. Referências
As referências são identificadas com números arábicos
são listados na ordem de aparecimento das citações no
texto e são escritas em espaço simples. O esquema e
pontuação das referências e abreviações para títulos das
revistas devem ser baseadas nos formatos utilizados pelos
requisitos uniformes para manuscritos submetidos a revistas
biomédicas (http://www.nlm.nih.gov/ BSD / uniform_
requirements.html). Os resumos não serão utilizados como
referência.

