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disponível em https://www.editoraemescam.com.br. Com periodicidade trimestral, a REICSS 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES: ELABORAÇÃO DO MANUSCRITO 

 

Título e Autores. O título do trabalho, em português e inglês, deve ser conciso e informativo. 

Devem ser fornecidos os nomes completos, titulação, vinculação institucional e ORCID de 

cada um dos autores, cujo número limita-se a cinco. Os títulos têm limites de 100 caracteres 

(com espaços). Recomenda-se contemplar palavras-chave no título.  

 

Dados do autor correspondente: nome completo, endereço, telefone e e-mail 

 

Resumo e Abstract. O resumo, contendo no máximo 250 palavras, deve ser estruturado em 

quatro seções: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão, evitando-se siglas e abreviações. 

Para relatos de casos, o resumo pode ser estruturado de forma livre. 

 

Palavras-chave e Keywords.  Incluir de três a cinco palavras-chave disponíveis no endereço 

eletrônico http://decs.bvs.br/ ou https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ 

 

Corpo do manuscrito. Artigos originais devem ser divididos nas seguintes seções: 

Introdução, Objetivo (descrito de forma clara no último parágrafo da Introdução), Método, 

Resultados, Discussão, Conclusão, Agradecimentos (opcional) e Referências, contendo entre 

3000 e 5000 palavras (excluindo referências e anexos).  

 

Serão aceitos artigos de revisão integrativa, de escopo ou sistemática, seguindo protocolos 

específicos para cada tipo de revisão e disponíveis conforme abaixo: 

1. Revisão integrativa: disponível em: 

 http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/manual_revisao_bibliografica-

sistematica-integrativa.pdf. 

2. Revisão de escopo disponível em: 

https://nursing.lsuhsc.edu/JBI/docs/ReviewersManuals/Scoping-.pdf 

3. Revisão Sistemática e outros delineamentos de estudo: disponível em: 

https://www.equator-network.org/ 
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Relatos de caso devem ser estruturados nas seções: Introdução, Relato do Caso, Discussão e 

Referências, contendo entre 1500 e 3000 palavras. Os manuscritos não devem exceder 30 

referências e quatro tabelas e figuras. 

 

Cartas ao editor, em princípio, devem comentar, discutir ou criticar artigos publicados na 

REICSS mas, também, podem versar sobre outros temas de interesse geral. Recomenda-se 

tamanho máximo de 1000 palavras, incluindo título e até cinco referências. Sempre que 

exequível, uma resposta dos autores do artigo em discussão será publicada com a carta. 

 

De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors, os 

autores devem satisfazer a todos os seguintes critérios, de forma a poderem ter 

responsabilidade pública pelo conteúdo do trabalho: 1) Ter concebido e planejado as 

atividades que levaram ao trabalho ou interpretado os resultados a que ele chegou, ou ambos; 

2) Ter escrito o trabalho ou revisado as versões sucessivas e tomado parte no processo de 

revisão; 3) Ter aprovado a versão final. Pessoas que não preencham os requisitos e que 

tiveram participação puramente técnica ou de apoio geral podem ser citadas na seção 

Agradecimentos. 

 

Os manuscritos devem ser redigidos em português ou inglês, empregando linguagem 

científica, clara e precisa. Para os manuscritos submetidos no idioma português, a revista 

providenciará, gratuitamente, a versão para o inglês.  

 

Por tradição das áreas do conhecimento, os manuscritos que contemplem as Ciências Sociais 

Aplicadas e Políticas Públicas, a critério dos autores, poderão ser submetidos nas normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes, incluindo o formato do texto e 

referências. Manuscritos nas áreas de Ciências da Saúde, tradicionalmente, obedecem às 

normas de Vancouver  

 

Investigações com seres humanos devem ser submetidas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), seguindo a Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. Trabalhos experimentais envolvendo animais devem ser submetidos ao Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA), seguindo a Resolução Normativa 01/2010. A carta de 

aprovação pelo CEP ou CEUA deverá ser enviada com o manuscrito. 

 



Apenas o nome genérico do medicamento utilizado deve ser citado no trabalho, sendo 

impedido o emprego de nomes comerciais. 

 

Os autores deverão encaminhar, no momento da submissão, o Termo de Cessão de Direitos 

Autorais de Manuscrito e Declaração de Conflito de Interesse e a Declaração de Participação 

na Construção do Manuscrito – modelos disponibilizados no final desse arquivo – assinados 

por todos os autores. Citar a fonte de financiamento como último item da folha de rosto. 

 

O texto deve ser enviado em arquivo Word (doc), em página A4; margem superior e esquerda 

3cm e inferior e direita 2cm; fonte Times New Roman 12; espaçamento entre linhas simples; 

espaçamento entre parágrafos antes 0,6, justificado à direita. O manuscrito completo, 

incluindo tabelas e figuras legíveis no corpo do texto, deverá ser enviado para o e-mail 

editora@emescam.br 

 

Para manter o anonimato, a identificação dos autores e da instituição será feita na folha de 

rosto. Os revisores receberão o manuscrito sem a identificação dos autores. 

 

As tabelas não devem conter dados redundantes já citados no texto e vice-versa. As imagens, 

inseridas no corpo do texto, devem estar nos formatos TIFF ou JPEG, com resolução mínima 

de acordo com o tipo de imagem. Todas as abreviações em tabelas e figuras devem ser 

definidas nas respectivas legendas. 

 

 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

Revista Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais e da Saúde (REICSS). EMESCAM – 

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 

CNPJ 28.141.190/0004-29. Av. Nossa Senhora da Penha, 2190, Santa Luiza, Vitória, ES, 

CEP 29045 402. Contato: editora@emescam.br – Setor de Editoração - Telefone: 27 3334 

3584 e (27) 992260898 

 

A aceitação será feita baseada na originalidade, significância e contribuição científica. Artigos 

com objetivos propagandísticos ou comerciais não serão aceitos. 
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Os autores são responsáveis pelo conteúdo e informações contidas em seus manuscritos. 

A revista será publicada na íntegra nos idiomas português e inglês no site  

https://www.editoraemescam.com.br 

 

Só serão considerados para revisão os manuscritos cujos dados não estejam sendo avaliados 

por outros periódicos e/ou que não tenham sido previamente publicados. Os manuscritos 

aprovados só poderão ser reproduzidos, no todo ou em parte, com o consentimento expresso 

do editor da REICSS. Todos os manuscritos publicados tornam-se propriedade permanente da 

REICSS e não podem ser publicados sem o consentimento por escrito de seu editor. 

 

Todas as contribuições científicas são revisadas pelo Editor, Editores Associados, Membros 

do Conselho Editorial e/ou Revisores Convidados. Os revisores respondem a um questionário 

no qual fazem a classificação do manuscrito (revisão duplo-cega), sua apreciação rigorosa em 

todos os itens que devem compor um trabalho científico, atribuindo uma nota para cada um 

dos itens do questionário. Ao final, são realizados comentários gerais sobre o trabalho e 

sugestão se ele deve ser publicado, corrigido segundo as recomendações ou rejeitado 

definitivamente.  

 

De posse desses dados, o Editor tomará a decisão. Em caso de discrepâncias entre os 

avaliadores, será solicitada nova opinião para melhor julgamento. Quando forem sugeridas 

modificações, elas serão encaminhadas ao autor principal e, na devolução pelo autor, será 

encaminhada aos revisores, para estes verificarem se as exigências foram satisfeitas. Os 

autores têm o prazo de 20 dias para proceder as modificações solicitadas pelos revisores e 

devolver o manuscrito para o Editor. Na resposta aos comentários/sugestões dos revisores, os 

autores deverão destacar no texto as alterações realizadas, em cor diferente do texto original. 

A não observância desse prazo implicará a retirada do artigo do processo de revisão. 

 

Uma vez aceito para publicação, uma prova do artigo editorado (formato PDF) será enviada 

ao autor correspondente para sua avaliação e aprovação definitiva, juntamente com a 

assinatura da carta de sessão de direitos autorais, por todos os participantes. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE MANUSCRITO E DECLARAÇÃO DE CONFLITO 

DE INTERESSE 

Pelo presente instrumento particular cedo e transfiro à EDITORA da Escola Superior de Ciências 

da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM, estabelecida à Avenida Nossa Senhora 

da Penha, Bairro Santa Luiza, Vitória, ES, CNPJ 28.141.190/0004-29, situada à Av. Nossa 

Senhora da Penha, 2190, Santa Luiza, Vitória, ES, CEP 29045 402, com exclusividade, aos 

direitos autorais sobre meu manuscrito intitulado _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Respondo à EDITORA e/ou PÚBLICO INTERESSADO pela boa origem e autenticidade do 

ARTIGO, inclusive quanto a desenhos, ilustrações, fotos, referências bibliográficas históricas, 

geográficas e pessoais. Garanto que o ARTIGO não contém declarações injuriosas, nem infringe 

qualquer direito autoral, de marca, patente legal ou de propriedade de terceiros. Autorizo e habilito a 

EDITORA EMESCAM a utilizar as imagens pertencentes ao ARTIGO supracitado, no todo ou em 

partes, desde que sempre esteja no contexto do ARTIGO.  A Editora EMESCAM está habilitada a 

utilizá-lo em todos e quaisquer meios de divulgação bem como em publicações e periódicos e em 

quantas reimpressões forem necessárias. Pelas cessões feitas neste instrumento particular, a 

EDITORA EMESCAM.  

 

Quanto ao conflito de interesse declaro: 

(  )  não existe 

(  )  existe 

 

Nome, RG, Local, data e assinatura de todos os autores 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Vitória, _____/_____/20_____ 

 



 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MANUSCRITO 

 

Nós os autores do manuscrito intitulado: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

declaramos que todos os autores participaram das seguintes etapas para a construção do 

manuscrito: 1) Ter concebido e planejado as atividades que levaram ao trabalho ou 

interpretado os resultados a que ele chegou, ou ambos; 2) Ter escrito o trabalho ou revisado as 

versões sucessivas e tomado parte no processo de revisão; 3) Ter aprovado a versão final. 

Assim, assumimos a responsabilidade pública pelo conteúdo deste manuscrito. 

 

Nome, RG, Local, data e assinatura de todos os autores 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, _____/_____/20_____ 

 


