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APRESENTAÇÃO 

 

Com grande satisfação apresentamos à comunidade científica a 

Salutem Revista Científica de Saúde FACOL, um periódico especializado em 

publicações oriundas de pesquisa de conteúdo multidisciplinar relacionada com 

as diferentes áreas das Ciências da Saúde.  

A Revista é direcionada à comunidade Científica Nacional e tem por 

objetivo publicar artigos originais e de revisão que contribuam para divulgar 

resultados de pesquisas relevantes na área da Saúde, especialmente 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e áreas 

afins. 

A manutenção e edição da Revista é realizada pelo Núcleo de Saúde da 

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins (FACOL), Vitória de Santo Antão-PE, 

Brasil em parceria com o Núcleo de Trabalhos de Conclusão de Curso (NTCC) 

da mesma instituição.  

A criação deste importante veículo de divulgação científica representa 

um marco para interior do estado de Pernambuco e demonstra o compromisso 

da FACOL com o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da 

sociedade e com a democratização do conhecimento, constituindo um passo 

importante para a efetivação da FACOL como Centro Universitário. 

Desse modo, esperamos disponibilizar aos autores um periódico 

respeitado e confiável, que contribua para a divulgação dos avanços científicos 

relevantes na área da Saúde, de forma universal, rigorosa e ágil. 

Nesse arquivo, disponibilizamos a Política Editorial da Revista, contendo 

o Foco e Escopo, o Processo de avaliação pelos pares, as Diretrizes para 

Autores e as Instruções para os autores. Pretende-se com isso garantir a boa 

apresentação do trabalho científico e agilizar o processo editorial. 

Aguardamos vosso interesse em divulgar o conhecimento científico a 

partir de submissão de manuscritos. Teremos grande satisfação em apreciá-

los. 

 

Cordialmente, 

Conselho Editorial/Comissão Científica 

 



 

POLÍTICA EDITORIAL 

FOCO E ESCOPO 

A Salutem Revista Científica de Saúde FACOL é um periódico 

destinado a publicações anuais de trabalhos científicos originais, provenientes 

de atividades de pesquisa e extensão de conteúdo multidisciplinar no âmbito 

das Ciências da Saúde. A abreviatura de seu título é Salut. Rev. Fac., que deve 

ser usado em bibliografias, notas de rodapé, e legendas e referências 

bibliográficas. 

A Revista está estruturada em seções temáticas que incluem Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e áreas afins com 

especial ênfase em originalidade e relevância científica. Inserida nessas 

categoriais de comunicação científica, os manuscritos poderão ser submetidos 

como: artigo original, artigo de revisão, artigo de atualização, 

comunicação breve e estudos de casos e/ou relatos de experiências.  

A escolha da categoria de submissão, assim como o conteúdo dos 

trabalhos são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) dos manuscritos, não 

refletindo necessariamente a opinião do Conselho Editorial ou da Comissão 

Científica.  

Para verificação da originalidade do manuscrito submetido, a Revista 

adota o software Plagius para observação de indícios de plágio nos 

manuscritos submetidos. Desse modo, os autores ao utilizarem ideias, dados 

ou frases de outros trabalhos já publicados devem impreterivelmente fornecer 

os devidos créditos para quem os possuem de direito. A utilização de 

informações sem as devidas citações e que sugiram indícios de plágio estarão 

sujeitas a sanções e recusa imediata do manuscrito. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

Os manuscritos submetidos para publicação serão pré-avaliados por 

dois membros do Conselho Editorial, que de acordo com a obediência ao Foco 

e Escopo da revista e a todas as regras exigidas para submissão (ver sessões 

Diretrizes para autores e Instruções para Autores) enviarão o trabalho para 

avaliação de dois pareceristas (avaliadores com formação específica no tema 



do trabalho), sob o sistem blind review, no qual a identidade do(s) autor(es) 

será sempre mantida em sigilo para os responsáveis pela revisão, bem como, 

preservada a identidade do(s) revisor(es) frente ao(s) autor(es). 

Em caso de recomendação desfavorável por parte de um dos dois 

avaliadores selecionados, será pedida a opinião de um terceiro pesquisador 

para obtenção do parecer final.  

Para a avaliação dos manuscritos a Salutem Revista Científica de 

Saúde FACOL possui importantes colaborações de pareceristas de instituições 

de ensino e pesquisa regionais e nacionais. Essa avaliação poderá resultar nos 

seguintes pareceres: Recusado, aceito sem alterações ou aceito com 

alterações. No caso desse último, o editor concederá um novo prazo para que 

as correções sejam realizadas e retornadas à revista. 

Os trabalhos que não se obedecerem as regras exigidas para submissão 

serão imediatamente devolvidos pelo Conselho Editorial ao(s) autor(es) para 

reformulação.  

A avaliação do manuscrito passa por critérios: 

- Quanto às normas, estrutura e documentos solicitados durante a submissão, 

disponível nas sessões Diretrizes para autores e Instruções para Autores; 

- Quanto a relevância do tema para as Ciências da Saúde; 

- Quanto ao Design Metodológico; 

- Quanto ao Conteúdo; 

- Quanto a Estrutura Gramatical. 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES  

Os trabalhos devem ser redigidos de forma concisa, com a exatidão e a 

clareza necessárias para sua fiel compreensão. 

Ao submeter o original do manuscrito, os autores assumem a 

responsabilidade do manuscrito não ter sido previamente publicado e nem 

estar sendo simultaneamente analisado por outro periódico, quer na íntegra ou 

parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em 

anais de reuniões científicas ou pertencentes a trabalhos de conclusão de 

curso.  

Todos os autores deverão assinar e encaminhar a Declaração de 

Responsabilidade, Conflito de Interesse, Concordância e Transmissão de 



Direitos Autorais (anexo I), assumindo formalmente a autoria pelo manuscrito 

e oficializando a cessão do copyright. A declaração assinada deverá ser 

remetida sob a forma de documento em “.pdf” para o mesmo email de 

submissão do manuscrito (revista.salutem@facol.com). 

As opiniões, asserções e conclusões emitidas nos manuscritos, bem 

como a veracidade das informações e citações bibliográficas são de 

responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). 

Todos os artigos envolvendo estudos com humanos ou animais deverão 

ter pareceres dos Comitês de Ética de Pesquisa em Seres Humanos [com 

cumprimento irrestrito das diretrizes normativas do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)] ou em 

Animais, atendendo as normativas do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) e Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), que deverão ser incondicionalmente respeitadas e seu 

cumprimento também deverá ser declarado, explicitamente, no último 

parágrafo da seção Material e Métodos autorizando tais estudos. 

O Conselho Editorial reforça que os trabalhos devem ser 

enviados/submetidos juntamente com a Declaração de Responsabilidade, 

Conflito de Interesse, Concordância e Transmissão de Direitos Autorais 

exclusivamente para e-mail: revista.salutem@facol.com. 

Os trabalhos serão publicados na ordem de aceitação pela Comissão 

Científica, e não de seu recebimento, de acordo com as correções que se 

façam necessárias para cada trabalho. 

Recomendações Finais: Antes de remeter seu trabalho, preparado de 

acordo com as instruções, deve o autor relê-lo cuidadosamente, dando atenção 

aos seguintes itens: correção gramatical, correção datilográfica, 

correspondência entre os trabalhos citados no texto e os referidos na 

bibliografia, tabelas e figuras em arábicos, correspondência entre os números 

de tabelas e figuras citadas no texto e os referidos em cada um e posição 

correta das legendas. 

 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 

O trabalho a ser considerado para publicação deve obedecer às 

seguintes regras: Deve ser redigido utilizando editor de texto Microsoft WordTM 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
http://mct.gov.br/index.php/content/view/310553.html
http://www.cobea.org.br/site/capa


(extensão de arquivo .doc), em português ou inglês, fonte Arial tamanho 12pt 

de cor preta, espaçamento duplo com margens laterais de 3 cm e margens 

superior e inferior com 2,5 cm. 

Os manuscritos poderão ser submetidos dentro das categoriais de 

comunicação científica designadas abaixo: 

1. Artigos Originais: trabalhos nos quais são informados os resultados 

obtidos em pesquisas de natureza experimental, cujos resultados possam ser 

replicados e/ou generalizados. O texto não deverá exceder 10 páginas;  

2. Artigos de Revisão: Trabalhos com avaliações críticas e 

sistematizadas da literatura sobre um determinado assunto que deverá dar ao 

leitor uma cobertura geral acerca do tema apresentado. O texto não deverá 

exceder 10 páginas; 

3. Artigo de atualização: trabalhos descritivos e interpretativos com 

base em literatura recente sobre o estado atual de determinado assunto. O 

texto não deverá exceder 10 páginas; 

4. Relato de Caso: trabalhos com descrição detalhada e análise crítica 

de casos clínico-laboratoriais atípicos que, pela sua raridade na literatura ou 

apresentação não usual, merecem uma divulgação e discussão científica. O 

texto não deverá exceder 10 páginas. 

Os manuscritos a serem submetidos independente da categoria de 

comunicação, devem apresentar como base os seguintes tópicos: 

1. Título: Deve dar uma ideia precisa do conteúdo e ser o mais curto 

possível. Estes deverão estar escritos em caixa baixa, negritados e 

centralizados; 

2. Nomes dos autores: Os nomes dos autores devem vir abaixo do 

título, também centralizados, com uma linha de espaço em relação ao título. O 

nome completo dos autores deve aparecer na ordem correta de autoria, sem 

inversões. No caso de vários autores, seus nomes deverão ser separados por 

vírgulas; 

3. Filiação dos autores: Após o nome de cada autor deverá constar um 

número Arábico sobrescrito (Exemplo: 1), que indica sua instituição de 

procedência e deverá aparecer logo abaixo da nominata dos autores, também 

centralizado e com endereços completos, inclusive o CEP da cidade. Deve-se 



assinalar o nome do autor para correspondência com um asterisco sobrescrito 

(Exemplo: * ), para o qual toda correspondência deverá ser enviada; 

 

4. Resumo / Abstract (separadamente): Todos os trabalhos deverão ter 

resumos em inglês (Abstract) e português. O Abstract e o Resumo devem 

conter as mesmas informações e sempre sumariar a introdução, o objetivo, a 

metodologia, os resultados/discussão e conclusões (máximo de 200 palavras); 

5. Palavras-chave (logo após o final do Resumo) / Keywords (logo 

após o final do Abstract): Número máximo de seis e mínimo de três separados 

por vírgula. As palavras selecionadas não devem estar contidas no título; 

6. Introdução: Breve introdução ao tema, incluindo definição dos 

conceitos gerais, uma pequena revisão sobre a temática na qual o trabalho 

está inserido, apresentação e contextualização do problema abordado. Deverá 

estabelecer com clareza o objetivo do trabalho (apresentá-lo no último 

parágrafo da introdução) e sua relação com outros trabalhos na mesma área; 

7. Material e Métodos: A descrição dos materiais e dos métodos 

usados deverá ser breve, porém suficientemente clara para possibilitar a 

perfeita compreensão e a reprodução do trabalho. Processos e técnicas já 

publicados, a menos que tenham sido extensamente modificados, deverão ser 

referenciados por citação. Figuras, gráficos, tabelas e quadro podem ser 

inseridos; 

8. Resultados e Discussão: Apresentar os resultados obtidos no 

respectivo trabalho e discuti-los em relação ao conhecimento previamente 

disponível. Figuras, gráficos, tabelas e quadro podem ser inseridos; 

9. Considerações Finais: Indicar de forma corrida, sucinta e objetiva as 

principais conclusões obtidas no trabalho; 

10. Agradecimentos: Este item é opcional e deverá vir antes das 

Referências Bibliográficas; 

11. Referências Bibliográficas: O número recomendado é de no 

máximo 30 referências, exceto para estudos de revisão da literatura. No texto, 

será usado o sistema autor-ano para citações bibliográficas, utilizando-se 

ampersand (&) no caso de 2 autores. A formatação das referências deve ser 

padronizada em conformidade rigorosa com as orientações da última edição da 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 



As figuras, gráficos, tabelas e quadros inseridas no manuscrito deverão 

também estar inseridos no texto, juntamente com suas legendas e títulos. Em 

caso de tabelas, figuras e anexos já publicados, os autores deverão apresentar 

documento de permissão assinado pelo autor ou editores no momento da 

submissão. 

As tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se 

tabelas muito longas. Devem ser numeradas, consecutivamente, com 

algarismos arábicos e apresentadas no final do texto. Não se recomendam 

tabelas pequenas que possam ser descritas no texto. Alguns resultados 

simples são mais bem apresentados em uma frase e não em uma tabela; 

As Figuras devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em 

algarismos arábicos na ordem em que aparecem no texto. O título e a(s) 

legenda(s) devem tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem 

necessidade de consulta ao texto. Todas as legendas devem ser digitadas em 

espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações devem ser explicados. 

Coloque as figuras em formato .TIFF ou .jpg com no mínimo 300 dpi de 

resolução. Figuras de baixa qualidade não serão publicadas. 

 

PERIODICIDADE 

A Salutem Revista Científica de Saúde FACOL terá um volume por 

ano, em português, em versão digital e impressa. Sendo publicado 

eventualmente edições suplementares. 

Manuscritos submetidos até o dia 09 de setembro de 2017 que forem 

aprovados pelo Conselho Editorial e pelos pareceristas farão parte do primeiro 

volume da Revista. 

 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o 

princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 

público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 



ATIVIDADES DATAS DE DIVULGAÇÃO 

Submissão de manuscritos para 

compor o Volume I da Revista 

Até o dia 09/09/17 

Pré-avaliação dos manuscritos pelo 

Conselho Editorial/ Conselho 

Científico 

 

Até o dia 19/09/2017 

Encaminhamento dos manuscritos 

pelo Conselho Científico para os 

Pareceristas (exclusivo para trabalhos 

que obedeceram rigorosamente as 

regras da revista) 

 

 

Até o dia 23/09/2017 

Divulgação do resultado da avaliação 

dos manuscritos emitido pelos 

Pareceristas.  

 

Até o dia 30/10/2017 

 

 

CONTATO 

Em caso de dúvidas ou sugestões, todo contato com a revista deverá ser 

realizado ao Editor, conforme endereço abaixo: 

 

ENDEREÇO POSTAL 

Salutem Revista Científica de Saúde FACOL 

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins - FACOL 

Rua do Estudante, 85 - Bairro Universitário - CEP: 55612-285 

Vitória de Santo Antão – PE, Brasil. 

 

CONTATO PRINCIPAL – EDITOR CHEFE 

Iza Paula de Deus e Mello Albuquerque Arruda 

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins - FACOL 

Rua do Estudante, 85 - Bairro Universitário - CEP: 55612-285 

Vitória de Santo Antão – PE, Brasil. 

Fone: (81) 3114 1200  

E-mail: revista.salutem@facol.com 



 

 

ANEXO I 

 

Os autores do manuscrito com título 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

declaram a inexistência de eventuais conflitos de interesse (profissionais, 

financeiros e benefícios diretos ou indiretos) que possam influenciar os 

resultados da pesquisa, assim como assumem a responsabilidade pelo 

conteúdo do manuscrito. Declaram também que todos os autores participaram 

na concepção, análise e interpretação dos dados e a aprovação da versão 

final, tornando pública a responsabilidade pelo conteúdo, oficializando a cessão 

do copyright. 

Os autores certificam também que o manuscrito representa um trabalho 

original e que este manuscrito ou outro trabalho de mesma autoria, com 

conteúdo substancialmente similar, não foi publicado e nem está sendo 

considerado para publicação em outra revista, que seja no formato impresso ou 

no eletrônico. 

Abaixo deve constar o nome completo de TODOS os autores e 

respectivas assinaturas. 

AUTOR 1: ______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
AUTOR 2: ______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
AUTOR 3: ______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
AUTOR 4: ______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
AUTOR 5: ______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

(No máximo 10 autores) 


