Instruções aos Autores
1. A Revista Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo, é uma publicação quadrimestral, na versão on-line, ISSN
1809-3019 (on-line), fundada em 1954, com a finalidade de publicar a produção científica dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e
de outras Instituições. Cada artigo ou trabalho entregue à publicação será submetido
à prévia avaliação de dois (2) revisores indicados pelos Editores, mantendo-se sigilosa
a identidade do(s) autor(es) e revisor(es).Os comentários serão devolvidos aos autores
para modificações no texto ou justificativas de sua manutenção. No caso de ocorrerem
divergências de opinião entre os revisores, um terceiro avaliador será escolhido pelos
editores. Somente após aprovação final dos editores e revisores, os trabalhos serão
encaminhados para publicação. O Conselho Editorial se reserva o direito de não se
responsabilizar pelas afirmações ou opiniões inseridas nos artigos publicados.
2. Os artigos deverão ser destinados exclusivamente à Revista Arquivos Médicos dos
Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, não será
permitida a sua apresentação simultânea a outro periódico; desta forma, o artigo enviado deverá ser acompanhado de carta assinada por todos os autores, autorizando sua
publicação, declarando que o mesmo é inédito e que não foi, ou está sendo submetido à
publicação em outro periódico, transferindo os direitos autorais à Revista, sendo vedada
a reprodução parcial ou total dos mesmos, em qualquer meio de divulgação, impresso
ou eletrônico, sem a autorização prévia do Editor Chefe da Revista. A Revista receberá
artigos nos idiomas português, espanhol e inglês.
INFORMAÇÕES GERAIS:
- Declaração de Conflito de Interesse, quando pertinente. A Declaração de Conflito de
Interesses, segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1595/2000, veda
que em artigo científico seja feita promoção ou propaganda de quaisquer produtos
ou equipamentos comerciais.
- Deverá constar a carta ou número do protocolo da aprovação do estudo envolvendo
seres humanos ou animais, pelo CEP da Instituição onde foi realizado o trabalho.
- Informações sobre eventuais fontes de auxílio à pesquisa.
- Os ensaios clínicos submetidos à publicação devem ter o registro em uma base
de dados de ensaios clínicos. A Revista “Arquivos Médicos” adota a exigência do
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) (http://www. ensaiosclinicos.gov.
br/) ou do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) (http://
www.icmje.org/clin_trialup.htm) de registro prévio dos ensaios clínicos (estudos
experimentais randomizados) em plataforma que atenda os critérios elaborados pelas
duas organizações citadas. O número do registro do ensaio clínico deverá constar em
Materiais e Métodos.
- Os autores serão notificados do andamento do artigo até a sua conclusão final.
A Revista aceitará publicações de caráter clínico ou experimental como Artigo original,
Ensaios Clínicos, Artigo de atualização, Artigo de revisão, Relato de caso, Artigo histórico,
Editorial, Carta ao Editor, Resumos de trabalhos científicos.
A Revista Publica Suplementos.
3. PREPARO DO ARTIGO: Os trabalhos enviados para publicação deverão obedecer os
seguintes critérios:
- O artigo poderá ser encaminhado por e mail – arquivosmedicos@fcmsantacasasp.edu.br
ou deverá ser acompanhado de 01 (cópia) e um CD, Fonte Times New Roman,
tamanho da fonte 12 e espaço duplo; sendo: 01 cópia com a página de identificação,
contendo: a) título do artigo, em português (ou espanhol) e inglês, que deverá ser
conciso, porém informativo; b) nome completo de cada autor e afiliação institucional;
c) nome do Departamento e Instituição aos quais o trabalho deve ser atribuído; d)
nome, endereço, fax e e@mail do autor responsável e a quem deve ser encaminhada
correspondência; e) Declaração isenção e de conflito de interesse; f) artigo que
envolva pesquisa com seres humanos ou animais, deverá constar carta ou número
do protocolo de aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Instituição em que o trabalho foi realizado; g) para os artigos de pesquisa clínica, a
afirmação de que todos os sujeitos envolvidos estão de acordo e que consentiram a
realização da pesquisa e a divulgação de seus resultados de acordo com a Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde; h) Pesquisa de levantamento de prontuários
ou documentos de uma Instituição deverá ter a menção da aprovação do CEP fontes
de auxílio à pesquisa; g) Fontes de Auxílio à pesquisa.
- Resumo: O Resumo deve ser feito na forma estruturada com: Objetivo, Métodos,
Resultados e Conclusões. Para as demais categorias, o resumo não deve ser estruturado. Artigo histórico não deve ser feito resumo.
- Abstract: Versão em língua inglesa, correspondente ao Resumo.
- Descritores/Keywords: Descritores (ao final do resumo), Keywords (ao final do
Abstract), no máximo 6 (seis), seguindo-se o DECS – Descritores em Ciências da
Saúde (Portal Regional da BVS) - http://bvsalud.org/
ARTIGO ORIGINAL: Trabalho destinado a divulgar resultados de pesquisa original inédita,
de aspectos experimentais ou observacionais, inclui análise descritiva ou interferências
de dados próprios. Estão incluídos nesta categoria os ensaios clínicos. Constará das
seguintes seções: Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos (Deverá constar a
carta ou número do protocolo da aprovação do estudo envolvendo seres humanos ou
animais, pelo CEP da Instituição onde foi realizado o trabalho; descrever a metodologia
estatística empregada), Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências.
ARTIGO DE REVISÃO: Trabalho que constitui de avaliação crítica e sistemática da literatura sobre um assunto específico referente a trabalhos já publicados anteriormente em
periódicos científicos. Constará das seguintes seções: Resumo, Abstract, Introdução;
Conclusão, Referências.
ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO: Trabalho destinado a descrever informações atuais sobre
tema de interesse para determinada especialidade, uma nova técnica ou método. Constará
das seguintes seções: Resumo, Abstract, Introdução (breve histórico do tema; estado atual
de conhecimento e as razões do trabalho, métodos de estudo), Conclusão, Referências.
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EDITORIAL: Uma declaração de opiniões, crenças e políticas do editor de uma revista.
Matérias de responsabilidade dos Editores da Revista, estes, poderão convidar uma
autoridade para escrevê-lo. Limite de duas páginas.
RELATO DE CASO: Trabalho que apresenta dados descritivos de um ou mais casos clínicos,
explorando um método ou problemas através de um exemplo. Os relatos de casos aceitos para publicação serão de grande interesse ou raros. Constará das seguintes seções:
Resumo, Abstract, Introdução (breve histórico do tema), descrição do caso, Discussão,
Comentários finais e referências.
ARTIGO HISTÓRICO: Relato ou descrição de eventos ou circunstâncias significantes
referentes a um determinado campo de estudo.
CARTA AO EDITOR: Destinada a comentários de leitores sobre os artigos publicados
anteriormente na revista, expressando concordância ou não sobre o assunto abordado.
Os autores do artigo citado serão convidados a responder.
RESUMOS (TRABALHOS CIENTÍFICOS – PIBIC/CNPq, Eventos Científicos, etc.): Dependendo da quantidade deste material, será publicado em suplementos.
CITAÇÃO DE AUTORES: Deve ser obrigatória no corpo do texto. No sistema numérico,
proposto pelos editores de periódicos científicos internacionais denominado “Vancouver
Style”, as citações são indicadas numericamente na sequência que aparecem no texto.
- Citação Numérica: as citações são indicadas numericamente em expoente ou sobrescrito, entre parênteses, seguindo a sequência numérica das citações, na sequência
que aparecem no texto. Quando houver mais de uma citação no parágrafo, as citações
são indicadas no meio ou no final do texto, citando-se o número de cada uma das
citações; se forem sequenciais, deverão ser separadas por hífen; se forem aleatórias,
deverão ser separadas por vírgula
Ex: O papel dos enterococos é polêmico(1-5) embora se saiba que E.coli e B.fragilis
contribuam ...
Diversos estudos sugerem que um escore de mais de 10 pontos representa uma
doença grave(3,7,10,25).
4. REFERÊNCIAS: As referências serão baseadas no formato denominado “Vancouver
Style”, os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo com o “List of Journal
Indexed Medicus, da National Library of Medicine”, devem constar apenas as citadas
no texto e ordenadas de acordo com a citação numérica. Para todas as referências citar
até seis autores, acima de seis, citar os seis primeiros seguidos da expressão et al
EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS:
LIVRO NO TODO
Sadler TW. Langman embriologia médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan;
2016. 330p.
CAPITULOS DE LIVROS
Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. Implicações clínicas do processo de
envelhecimento. In: Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. Fundamentos de
geriatria clínica. 7ª. ed. Porto Alegre: AMGH; 2015. p.3-22.
Meneguel JF, Almeida MFB. Triagem neonatal. In: Pessoa JHL, editor. Puericultura:
conquista da saúde da criança e do adolescente. São Paulo: Atheneu; 2013. p.29-39.
ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Yu J, Appel P, Rogers M, Blank S, Davis C, Warren B, et al. Integrating intervention
for substance use disorder in a healthcare setting: practice and outcomes in New
York City STD clinics. Am J Drug Alcohol Abuse. 2016;42(1):32-8.
TESE
Pacheco FT. Emprego da tomografia computadorizada multidetectores do encéfalo
na suspeita clínica de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) agudo. Tese
(Doutorado). São Paulo: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;
2016.
EVENTOS CIENTÍFICOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, ETC)
Rezende M, Abreu-Fialho AP, Santos H, Dupret LM, Bonadiman SF, Souza TRN. A
construção coletiva e os desafios da sustentação dos princípios educacionais para
a formação dos profissionais do SUS: a experiência da EAD/ENSP/FIOCRUZ. In:
11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Saúde, Desenvolvimento, Democracia:
o desafio do SUS universal. 2015; Goiânia. Anais. Goiânia: Universidade Federal de
Goiás; 2015. p.3-4.
AUTORES CORPORATIVOS (ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES, ETC.)
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Plataforma de Telessaúde do Ministério da Saúde: tutorial do teleconsultor.
Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 26p.
DOCUMENTOS EM SUPORTE ELETRÔNICO
ARTIGOS DE PERIÓDICOS (ON LINE)
Ramires CMN, Branco-Barreiro FCA, Peluso ÉTP. Fatores relacionados à qualidade de
vida de pais de crianças com deficiência auditiva. Ciênc Saúde Coletiva. [periódico
online]. 2016 [citado 2017 Jan 02] ; 21(10):3245-52. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016001003245&lng=pt
5. A solicitação de separatas de artigos já publicados será atendida mediante prévio contato
com o Conselho Editorial da Revista.
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