CHAMADA DE ARTIGOS
REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DA SAÚDE
1. A REVISTA DE DIREITO DA SAÚDE – RBDS é uma publicação nacional, com
periodicidade semestral, em via eletrônica, que tem como objetivos promover, sob a
perspectiva jurídica:
I - a discussão de temas relacionados à prestação de serviços na área da
Saúde;
II - ampliar a divulgação do entendimento dos Tribunais sobre o tema; e
III - mobilizar a sociedade em torno de questões que afetam o direito
fundamental à saúde.
2. Serão publicados manuscritos – artigos, pareceres, jurisprudência comentada,
resenhas e atos normativos comentados – preferencialmente inéditos, de autoria
individual ou coletiva.
3. Os manuscritos devem ser enviados ao Coordenador Científico da REVISTA DE
DIREITO DA SAÚDE, Prof. Dr. Fernando Mânica, até o dia 20.12.2017, através do
endereço eletrônico fernando@advcom.com.br.
4. O envio do manuscrito indica concordância com as normas da presente CHAMADA
DE ARTIGOS e implica autorização para sua publicação.
5. O Coordenador Científico, responsável pela organização e publicação do periódico,
encaminhará os manuscritos a dois avaliadores – membros do Conselho Editorial ou
pareceristas ad hoc – que farão o exame dos trabalhos pelo sistema double blind peer
review.
6. Os trabalhos deverão seguir as normas estabelecidas no anexo do presente edital.
7. Os conceitos e opiniões contidos nos manuscritos são de inteira responsabilidade de
seus autores, eximindo-se a Editora, o Coordenador Científico e o Conselho Editorial
de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo publicado.
8. A publicação está prevista para março de 2018.
Curitiba, 30 de outubro de 2017.

Fernando Borges Mânica
Coordenador Científico

ANEXO
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO PARA ENVIO DE ARTIGOS
1 Os manuscritos apresentados à REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DA SAÚDE deverão
seguir a estrutura física abaixo:
a) Título do artigo (em português e inglês);
b) Nome do autor (no máximo três autores);
c) Pequena qualificação logo abaixo do nome do autor;
d) Sumário do artigo, no qual deverão constar os itens com até 3 dígitos, como no
exemplo:
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Responsabilidade civil do Estado: 2.1
Breve análise do desenvolvimento histórico; 2.2 Responsabilidade por
atos não administrativos: 2.2.1 Responsabilidade do Estado Legislador;
e) Resumo do artigo com no máximo dez linhas (em português e inglês);
f)

Palavras-chave, como o exemplo que segue (em português e inglês);
PALAVRAS-CHAVE: Direitos
Teoria da reserva do possível.

fundamentais.

Orçamento.

Saúde.

g) Texto do artigo.
2 O editor de texto utilizado para digitalização deve ser o Word para Windows e, com base nas
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a padronização aceita será a
seguinte:

• fonte de digitação Arial tamanho 12, com espaçamento de linhas de 1,5 e alinhamento
justificado;
• numeração seqüencial de página na margem inferior direita, no documento inteiro;
• uso de 3 cm para margem à esquerda e 2 cm para superior, inferior e à direita, e
parágrafos recuados em 1,5 cm da esquerda;
• no caso de qualquer destaque no corpo do texto o uso preferencial de itálico;
• capitulação feita com título principal em negrito, com palavras principais iniciadas em
letra maiúscula e alinhado à esquerda; e títulos parciais recuados em 1,5 cm, com as
palavras principais iniciadas em letra minúscula e uso da numeração progressiva em
algarismos arábicos;
• citações textuais longas, com mais de quatro linhas, separadas em um parágrafo
independente, com recuo esquerdo de 4 cm, alinhamento justificado, espaçamento entre
linhas simples e tamanho da fonte 10;

• citações textuais pequenas, até quatro linhas, inseridas no texto entre aspas e sem
itálico;
• número da chamada em citações em algarismos arábicos, na entrelinha superior, sem
parênteses depois do sinal de pontuação, referente à nota bibliográfica;
• uso de forma unificada de expressões em língua estrangeira, destacando-as em itálico;
• uso de forma padronizada de grifos meus, grifos nossos ou grifos acrescentados etc.;
• notas em geral, incluindo citações, ao pé de página, utilizando o espaçamento entre
linhas simples e tamanho da fonte 10, também em letra Arial; e
• referências bibliográficas feitas de acordo com a NBR 6023/2000 – Norma Brasileira da
ABNT. Como no exemplo a seguir:

ROSE, Richard. On the Priorities of Government: A developmental
Analysis of Public policies. European Journal of Political Research,
Amsterdam, n.4, 1976.

3 Os textos devem ser revisados, assim como respeitar a linguagem adequada a uma
publicação editorial científica (com base nas novas regras de ortografia).
4 Exige-se que o corpo do email contenha informações do autor, como titulações, telefone,
endereço e e-mail.
5 Ressalta-se que a seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho
Editorial da revista e os trabalhos recebidos e não publicados não serão devolvidos.

