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INSTRUCOES PARA COlABORADORES DA REVISTA DA SOCIEDADE
BRASllEIRA DE MEDICINA DE FAMiliA ECOMUNIDADE
I.A f~evista da Sociedade Brasileira de Medicina de
Familia e Comunidade e uma publica~iio bimensal da
Sociedade Bra ileira de Medicina de Familia e
Comunidade (SBMFC), que tern por finalidades:
ensibilizar profissionais e autoridades da area de
aude em aten~ao primana a saude (APS); estimular e
divulgar tema e pesquisas em APS e medicina de
familia e comunidade; criar rede de discussiio que
permita consolida~ao e valoriza~iio da especialidade;
po ibilitar 0 intercambio academia e servir;o;
promover a abordagem interdisciplinar e servir como
vefculo de educa~ao continuada e permanente.
2.A Revista tern a seguinte estrutura: Editorial. Artigo
originais. Artigo de revisao. Artigos comentados.
Re umo de monografias, disserta~oes e teses. Resumo
de trabalhos apresentados em congressos. Resenha de
livro. Comunica90es breves. Noticias da SBMFC.
oticia da Regionais da SBMFC. Se~ao do residente.
Imagen de medicina de famIlia e comunidade.
3.0 trabalhos devem ser encarninhados em disquete,
acompanhado de 2 copias impressas ou pela Internet,
programa "Word for Windows", versiio 6.0 ou
uperior, letra "Times New Roman" tamanho 12,
espa~o entre linhas ] urn e meio, com 0 limite de
pagina ha 8 paginas - a criterio do Conselho Editor
poderao er publicado com altera~oes referidas na
revi ta. Devem vir acompanhados de offcio de
encarninhamento contendo nome dos autores e
endere~o para correspondencia, e-mail, telefone, fax e
serem endere~ados arevista.
4.0s trabalhos devem obedecer a seguinte seqUencia de
apre enta~ao: a) Titulo em portugues. b) Nome does)
autor(e ) e no rodape, a func;iio que este(s) exerce(m),
tltulo() e forma9iio profissional. c) Resumo em
portugue e ingles em que fiquem claros a sintese dos
propositos, os metodos empregados e as principais
conclusoes do trabalho, nao ultrapassando 150
palavra . Notas de pe de pagina nao serao aceitas,
devendo ser apresentadas no final do artigo. d)
De critores ou Palavras-chave - minimo de 3 e maximo
de 5 palavras-chave descritoras do conteudo do
trabalho apresentadas em portugues e ingles. Para tal
pode er utilizado 0 vocabulano estruturado e trilingUe
DeCS -Descritores em Ciencia da Saude criado pela
BIREME -www.bireme.br . e) Artigo propriamente
dito, preferencialmente com a seguinte estrutura:
Introdu9ao, Material e metodo, Resultados, Discussao
e Conclusao ou Considera~oes Finais. f) As figuras
(gnificos desenhos, tabelas) devem ser env'adas em
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separado, com indica~ao na margem do 10 al d
no texto; a fotografia em preto branc
devem ser apresentada ern papel blilhant. 0')
Referencias bibliografica. 0 corpo do t to itar
apenas 0 sobrenome do autor e ano de publi a ao: p r
exemplo, (Vasconcelo 2000) ou Bru chini
Holanda 1998). No caso de cita90
om mai d 2
autores, so devera ser citado 0 primeiro autor eguido
da expressao et aI. Em cita90es na integra col ar
tambem 0 nurnero da pagina. Exemplo: "A du a ao
em saude e 0 campo de prtitica e conhecimento d tor
saude que se tern ocupado mai diretament om a
cria9ao de vinculos entre a a9ao medica e 0 pen ar
cotidiano da popula9ao." (Vasconcelo 2000, p. 5 .
Todas as referencias citada no texto incluindo a d
quadros, tabelas e grafico deverao fazer parte da
referencias bibliograficas, em ordern alfab'ti a no
final do artigo. Nao abreviar titulo de p riodi 0 ,
livros, locais, editoras e in titui90e . 0 artigo e Ii ro
com varios autores ate no maximo de cinco d em r
citado nas referencia bibliografica com todo 0
nomes. Quando for mai de 5, citar omente 0 prim iro
seguido da expressao et aI.. E te periodico utiliza a
NBR 6023 (Normas Bra ileira de Ref ren ia
Bibliograficas), versao de ago to de 2000.
inser~iio

5. Os artigos sao de total e exclu iva re pon abilidad
dos autores.
6. Os trabalhos enviados serao anali ado pelo orpo
Editorial que se reserva 0 direito de aceita-l ou
recusa-Ios. Os trabalhos serao analisado em rela9ao
aos seguintes aspectos: adequa~ao do titulo ao
conteudo; estrutura da publica9aO; clareza e p rtinencia
dos objetivos; metodologia; clareza da informa oe .
referencias bibliograficas adequada a nonna tecnicas
adotada pela revista e pertinencia ao objetivo da
revista.
7. Eventuais sugestoes de modifica9ao da e trutura ou
do conteudo por parte da Editoria era previamente
acordado com os autores. Nao erao admitido
acrescimos ou modifica90e depoi que 0 trabalho
forem entregues para composi~iio.
8. Os artigos devem ser enviado para:
Conselho Editor da Revista da Sociedade Bra ileira d
Medicina de Familia e Comunidade
Rua Jaime Veiga, 170
Seminario, Curitiba - PR
CEP 80310-570
Fone / FAX (041) 228-2104
E-mail: hamiltonw@terra.com.:.br

