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INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES

A Revista de APS - Atenção Primária à Saúde - (impressa e 
on line) é uma publicação científica trimestral do Núcleo de 
Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde (NATES), da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comu-
nidade e Rede de Educação Popular em Saúde, e tem por 
finalidades: sensibilizar profissionais e autoridades da área 
de saúde em APS; estimular e divulgar temas e pesquisas 
em APS; possibilitar o intercâmbio entre academia, serviço 
e movimentos sociais organizados; promover a divulgação 
da abordagem interdisciplinar e servir como veículo de 
educação continuada e permanente no campo da Saúde 
Coletiva, tendo como eixo temático a APS.

1. A revista está estruturada com as seguintes seções: Artigos 
Originais; Artigos de Revisão; Artigos de Atualização; 
Relato de Casos e Experiências; Entrevista; Tribuna; 
Atualização Bibliográfica; Serviço; Notícias.
A seção “Artigos Originais” é composta por artigos resul-
tantes de pesquisa científica, apresentando dados originais 
de descobertas com relação a aspectos experimentais ou 
observacionais, voltados para investigações qualitativas 
ou quantitativas em áreas de interesse da APS. “Artigos 
originais” são trabalhos que desenvolvem críticas e criação 
sobre a ciência, tecnologia e arte das ciências da saúde, que 
contribuam para a evolução do conhecimento humano 
sobre o homem e a natureza e sua inserção social e cul-
tural. (Devem ter até 25 páginas com o texto na seguinte 
estrutura: introdução; material ou casuística e métodos, 
resultados, discussão e conclusão). 
A seção “Artigos de Revisão” é composta por artigos 
nas áreas de “Gerência, Clínica, Educação em Saúde”. Os 
“artigos de revisão” são trabalhos que apresentam sínteses 
atualizadas do conhecimento disponível sobre matérias 
das ciências da saúde buscando esclarecer, organizar, 
normatizar, simplificar abordagens dos vários problemas 
que afetam o conhecimento humano sobre o homem e 
a natureza e sua inserção social e cultural. Têm por ob-
jetivo resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de 
investigação já publicados em revistas científicas. (Devem 
ter até 20 páginas com texto estruturado em introdução, 
desenvolvimento e conclusão).
A seção de “Artigos de Atualização” é composta  por ar-
tigos que relatam informações atuais ou novas técnicas das 
áreas cobertas pela publicação. (Devem ter até 15 páginas 

com texto estruturado em introdução, desenvolvimento e 
conclusão).  
A seção de “Relato de Casos e Experiência” é composta 
por artigos que relatam casos ou experiências, explorando 
um método ou problema através do exemplo.  Os relatos de 
casos apresentam as características do indivíduo estudado, 
com indicação de sexo, idade e podem ser realizados em 
humanos ou animais, ressaltando sua importância na atuação 
prática e mostram caminhos, condutas e comportamentos 
para sua solução. (Devem ter até 8 páginas com a seguinte 
estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão).  
As demais seções são de responsabilidade dos Editores para 
definição do tema e convidados: Entrevista - envolvendo 
atores da APS; Tribuna - debate sobre tema polêmico na 
APS, com opinião de especialistas (2 páginas); Atualização 
bibliográfica - composta de lançamentos de publicações, 
resenhas (1 página) e resumos de dissertações ou teses (2 pá-
ginas), de interesse na APS; Serviço informa sobre eventos e 
endereços úteis; Notícias - informa sobre eventos ocorridos, 
portarias ministeriais, relatórios de grupos de trabalho, leis 
de interesse na APS.
2. A submissão dos trabalhos é on line no endereço: http://
www.aps.ufjf.br.   O (os) autor (es) deve (m) se cadastrar 
usando E - mail válido, respondendo de forma ágil às 
mensagens eletrônicas recebidas, podendo aí acompanhar 
o processo de avaliação. Os artigos devem ser no programa 
“Word for Windows”, versão 6.0 ou superior, letra “Times 
New Roman” tama¬nho 12, espaço entre linhas um e meio, 
com o limite de páginas descrito entre parênteses em cada 
seção acima citada. Devem vir acompanhados de ofício de 
encaminhamento contendo nome dos autores e endereço 
para correspondência, e-mail, telefone, fax e serem ende-
reçados à revista. Os trabalhos que envolverem pesquisas 
com seres humanos deverão vir acompanhados da devida 
autorização do Comitê de Ética da Instituição. 
3. Os trabalhos devem obedecer à seguinte seqüência de 
apresentação:
a) título em português e inglês; deve ser conciso e explicativo, 

representando o conteúdo do trabalho. Não deve conter 
abreviaturas

b) nome completo (nomes seguido(s) do(s) sobrenome(s) 
do(s) autor(es) e, no rodapé a indicação da Instituição a qual 
está vinculado, cargo e titulação; endereço de contato.

c) resumo  do trabalho em português em que fiquem claros 
a síntese dos propósitos, os métodos empregados e as 
principais conclusões do trabalho;
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d) palavras-chave - mínimo de 3 e máximo de 5 pala-
vras-chave  ou descritores do conteúdo do trabalho, 
apresentadas em português de acordo com o DeCS 
- Descritores em  Ciências da Saúde da  BIREME- 
Centro Latino Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde  - URL: www.bireme.br

e) abstract - versão do resumo em inglês;
f) key words - palavras-chave em inglês, de acordo com 

DeCS;
g) artigo propriamente dito, de acordo com a estrutura reco-

mendada para cada tipo de artigo, citados no item 1; 
h)  figuras (gráficos, desenhos, tabelas) devem ser enviadas 

no final do artigo, com indicação na margem do local 
de inserção no texto; serão aceitas fotografias em preto 
e branco; 

i) referências: Em conformidade com a última versão 
da NB 6023 da ABNT, disponível em: www.ufjf.edu.
br/biblioteca (Normalização - ABNT)

j) a partir do volume 11 não serão aceitas notas. O conteú-
do das mesmas deve ser inserido no corpo do artigo.

Citações no texto: no corpo do texto citar apenas o sobre-
nome do autor e ano de publicação: Ex: 1 autor: Vasconce-
los (2000), fazendo parte do texto ou (VASCONCELOS, 
2000) no final da frase ou parágrafo; 2 autores: Bruschini e 
Holanda (1998) ou (BRUSCHINI; HOLANDA, 1998). No 
caso de citações de documentos elaborados por 3 ou mais 
autores só deverá ser citado o primeiro autor seguido da 
expressão et al.  Ex.: Sampaio et al. (1998) ou (SAMPAIO 
et al., 1998).  Em citações na íntegra, colocar também o nú-
mero da página. Ex.: “A educação em saúde é o campo de prática 
e conhecimento do setor saúde que se tem ocupado mais diretamente 
com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar cotidiano da 
população”. (VASCONCELOS, 2000, p.25). Todas as refe-
rências citadas no texto, incluindo as de quadros, tabelas e 
gráficos deverão fazer parte das referências, apresentadas 
em ordem alfabética, no final do artigo. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de referências:

Livro 
Autoria própria
BIRMAN, J. Pensamento freudiano. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994. 204p.
Sem autoria 

ANÁLISE do desempenho hospitalar: III Trimestre. Rio 
de Janeiro: CEPESC, 1987. 295p.
Capítulo de Livro

VASCONCELOS, E.M. Atividades coletivas dentro do 
Centro de Saúde. In: ________. Educação popular nos 
serviços de saúde. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 1997. 
cap.9, p.65-69.

Dissertação
CALDAS, C.P. Memória dos velhos trabalhadores. 
1993. 245f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) 
- Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993.

Tese
TEIXEIRA, M.T.B. Sobrevida  de pacientes com cân-
cer de estômago em Campinas, SP. 2000. 114f. Tese 
(Doutorado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina 
Social, Universidade do  Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2000.

Trabalhos de Congressos, Seminários, Simpósios, etc.
MAUAD, N.M.; CAMPOS, E.M. Avaliação da implanta-
ção das ações de assistência integral à saúde da mulher no 
PIES/UFJF. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚ-
DE COLETIVA, 6, 2000, Salvador. Resumos... Salvador: 
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 
2000. p.328, ref.1101.

Publicações governamentais:

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Prá-
ticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Normas gerais de pós-graduação. Belo Horizonte, 
1997. 44p.

Documentos Jurídicos

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado Federal, 
1988. 292p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 971 de 03 
de maio de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
04 maio 2006. N. 84, Sec. 1, p.17888.

MINAS GERAIS. Decreto n. 17.248 de 4 de julho de 975. 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 5 jul. 1975. p. 5.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 971 de 03 
de maio de 2006. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/legislacao/porta-
rias.html>. Acesso em: 20 maio 2007b. 

Artigo de Periódico 

Com um autor:
MOTTA, M. G. Programa Médico de Família de Niterói: 
avaliação da assistência pré-natal na Região Oceânica. Re-
vista de APS, Juiz de Fora, v.8, n.2, p.118-122, jul./dez 
2005.

Com dois autores:
NAJAR A. L.; PERES, F.F. A divisão social da cidade e a 
promoção da saúde: a  importância de novas informações 
e níveis de decupagem. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v.12, n.3, p. 675-682, maio/jun. 2007.

Com três ou mais autores:.
LEVAV, I. et al. A reestruturação da atenção psiquiátrica 
na América Latina: uma nova política para os serviços de 
saúde mental. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de 
Janeiro, v. 43, n. 2, p. 63-69, fev. 1994.

Artigo de Jornal
SÁ, F. Praias resistem ao esgoto: correntes dispersam 
sujeiras mas campanha de informação a turistas começa 
domingo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 abr. 1999.  
Primeiro Caderno, Cidade, p.25.

Referência de documentos de acesso exclusivo em 
meio eletrônico

A. Banco de Dados
ÁCAROS no Estado de São Paulo (Enseios concordis): 
banco de dados preparado por Carlos H.W. Flechtman. 
In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E 
TECNOLOGIA  “ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados 
Tropical: no ar desde 1985. Disponível em: <http://www.
bdt.org/bdt/acarosp>. Acesso em: 28 nov. 1998. 

B. Lista de discussão
BIOLINE Discussion List. List maintained by the Bases de 
Dados Tropical, BDT in Brasil.  Disponível em: <lisserv@
bdt.org.br>. Acesso em: 25 nov. 1998.

C. Homepage Institucional
CIVITAS. Coordenação de Simão Pedro P. Marinho. De-

senvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, 1995-1998.    Apresenta textos sobre urbanismo e 
desenvolvimento de cidades. Disponível em: <http//www.
gcsnet.com.br/oamis/civitas>. Acesso em: 27 nov. 1998.  

D. Arquivo em disquete
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca 
Central. Normas.doc. normas para  apresentação de traba-
lhos. Curitiba, 7 mar. 1998. 5 disquetes, 3 1/2 pol. Word 
for Windows  7.0.

E. Base de Dados
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.  Biblioteca 
de Ciências e Tecnologia. Mapas. Curitiba, 1997. Base de 
Dados em Microlsis, versão 3.7.

F. Software Educativo CD- ROM
PAU no gato! Por quê? Rio de Janeiro: Sony Music Book 
Case Multimídia Educacional, [1990]. 1 CD-ROM. Win-
dows 3.1.

4. Os artigos são de total e exclusiva responsabilidade dos 
autores.

5. A revista aceita trabalhos em português, espanhol e 
inglês.

6. Há necessidade que os autores explicitem eventuais con-
flitos de interesse que possam interferir nos resultados.

7. Em trabalhos que envolvam financiamentos, estes devem 
ser citados após a informação do endereço.

8. Avaliação por pares: os artigos recebidos são protoco-
lados na secretaria da revista e encaminhados ao Editor 
Geral e aos Editores Associados para a triagem, avaliação 
preliminar e posterior distribuição ao Conselho Editorial, 
em conformidade com as áreas de atuação e especializa-
ção dos membros e o assunto tratado no artigo. Todos os 
artigos são submetidos à avaliação de dois consultores, de 
instituição diferente do(s) autor (es) em um processo duplo 
cego, que os analisam em relação aos seguintes aspectos: 
adequação do título ao conteúdo; estrutura da publicação; 
clareza e pertinência dos objetivos; metodologia; clareza das 
informações; citações e referências adequadas às normas 
técnicas adotadas pela revista e pertinência a linha editorial 
da revista.  Os consultores preenchem o “formulário de 
parecer”, aceitando, recusando ou recomendando correções 
e/ou adequações necessárias.  Nesses casos, os artigos serão 
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devolvidos ao(s) autor(es) para os ajustes e re-envio;  e aos 
consultores para nova avaliação. Em caso de recomendação 
de reformulação do artigo, o autor deverá fazer as modifi-
cações e enviar, junto com o artigo reformulado, uma carta 
ao parecerista informando, ponto por ponto, as modifica-
ções feitas.   O resultado da avaliação é comunicado ao(s) 
autor(es) e os artigos aprovados ficam disponíveis para 
publicação em ordem de protocolo. Não serão admitidos 
acréscimos ou modificações após a aprovação. 

9. A submissão dos trabalhos é on line no endereço: 
http://www.aps.ufjf.br. O (os) autor (es) deve (m) se 
cadastrar usando E - mail válido, respondendo de forma 
ágil às mensagens eletrônicas recebidas, podendo também 
acompanhar o processo de avaliação. Após o cadastramento 
anexe o documento seguindo as instruções contidas nesse 
mesmo endereço.

REVISTA DE APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ-
DE - ISSN: 1516-7704 (impressa)

Qualis C Internacional na CAPES

Indexada: 

⇒ Cinahl Information System  http://www.cinahl.com/
library/library.htm

⇒ RAEM - Rede de Apoio à Educação Médica  da Asso-
ciação Brasileira de Educação Médica, Base de Dados 
EDUC. http://educ.bvs.br/ 

⇒ BDENF - Banco de Dados de Enfermagem http://en-
fermagem.bvs.br/html/pt/home.html

⇒ CUIDEN - http://www.index-f.com/bibliometria/lis-
tado-rehic.php?pagina=7&criterio=

⇒ LATINDEX - http://www.latindex.unam.mx/larga.
php?opcion=1&folio=9414

Cadastrada na ABEC - Associação Brasileira de Editores 
Científicos

REVISTA DE APS  - ISSN: 1809-8363 (on line)

Disponível em:

⇒ BVS- MS: http://www.ministerio.saude.bvs.br/html/
pt/periodicos/outros.html#

⇒ Site NATES/UFJF: www.nates.ufjf.br

Indexada:

⇒ LATINDEX http://www.latindex.org/pais.php?clave_
pais=9&opcion=1 

Endereço postal: 
NATES/UFJF/Revista de APS - Atenção Primária à 
Saúde
Campus da UFJF - Bairro Martelos - Cep: 36.036-900
Juiz de Fora - M.G.
Telefone: (32) 32293830
FAX: (32) 32293832
E-mail: revista.aps@ufjf.edu.br
Site: http://www.aps.ufjf.br.


