COMUNICAÇÕES BREVES (BRIEF COMMUNICATIONS)
Normas de Formatação1

DO QUE SE TRATA
Seção

destinada

à

PESQUISA

PRIMÁRIA

com

RESULTADO

obtido

após

APROVAÇÃO em COMITÊ DE ÉTICA. Caracteriza-se por textos curtos contendo
OBJETIVO ÚNICO e RESULTADO COMPLETO. Encoraja-se a submissão de
RESULTADOS NEGATIVOS de pesquisa maior nesta seção.
ESTRUTURA BÁSICA
Conter entre 2000 e 2500 palavras, desde o título até as referências, formatado
em espaço duplo, sem recuo de parágrafo, fonte Verdana tamanho 10, exceto o
título, que deve estar em tamanho 12 e em negrito. Título de seção deve
estar em fonte Verdana, tamanho 12, em negrito e em CAIXA ALTA.
SEÇÕES
SEÇÃO

FORMATAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Título

Até 12 (doze) palavras, incluindo o Informativo
e
conciso.
método
Atentar para neologismos

Resumo

Entre 120 e 150 palavras. Incluir: Não
incluir
introdução.
objetivo único; método; resultados; Resumo estruturado, com
conclusão e, implicações práticas. as divisões das seções em
Parágrafo único e espaçamento negrito
simples

Descritores De 3 (três) a 6 (seis) termos (MeSH Atentar para a diferença
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh)/ entre
vocábulo
DeCs
(http://goo.gl/j5E6O0)), controlado (descritor) e
não controlado (palavraseparados por ponto e vírgula
chave)
SEÇÃO
Diferencial
da Pesquisa

1

FORMATAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Quadro 2 X 2 com 6,5 cm de largura, Deve
responder
às
abaixo do resumo, limitado a 96 seguintes questões*:
toques no teclado (140 caracteres ● O que se sabe?
com espaços), para responder as ● Contribuição ao que se
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questões
simples.

ao

lado.

Espaçamento

sabe?

Objetivo

Único e limitado a 50 palavras

Manuscritos com objetivos
múltiplos
serão
sumariamente arquivados

Método

Limitado a 500 palavras

Expressa
detalhadamente
as etapas da pesquisa.
Referências são preteríveis

Resultados

Limitado a 800 palavras e pode Deve
se
restringir
incluir até 4 figuras (foto, gráfico, objetivo proposto
tabela, fluxograma etc.)

Discussão

Limitada a 500 palavras

Diálogo entre os resultados
derivados do objetivo único
proposto e a literatura,
preferencialmente
internacional

Conclusão

Única e limitada a 50 palavras

Deve refletir a resposta ao
objetivo proposto

Implicações
Práticas

Limitada a 50 palavras

Como os resultados da
pesquisa
podem
efetivamente impactar no
cotidiano do cuidado

Referências

Até 10 (dez) referências de artigos, Submissão entre janeiro e
preferencialmente em inglês e junho, desconsidera-se o
com DOI publicada nos últimos 5 ano corrente como limite.
(cinco) anos. Limite de 1 (uma) Submissão entre julho e
referência de dados estatísticos de dezembro, considera-se o
fontes oficiais e institutos, 1 (uma) ano
corrente.
Ex.
referência de legislação. Referências submissão em Fev/2016,
de pelo menos 3 (três) artigos permite-se
referências
publicados em inglês nos últimos 5 desde 2011; se a partir de
Jul/2016,
referenciar
a
(cinco) anos
partir de 2012

ao

* Exemplo:
O que se sabe?

Banho pós-IAM sem controle de temperatura
Banho a 42ºC diminui o consumo de oxigênio
Contribuição ao que se sabe?
do miocárdio

As

normas

podem

ser

>Normas de formatação<
>Normas de submissão<

encontradas

nos

links

a

seguir:

