
 

APRESENTAÇÃO 

O Boletim Epidemiológico (BE)é uma publicação trimestral do Centro Estadual de Vigilância 

em Saúde para divulgação de informações técnicas em saúde. Podem ser publicados alertas 

epidemiológicos, análises, monitoramento prevenção e controle de situações de risco em saúde 

pública, relatos de experiências para qualificação da rede de vigilância, investigações de surtos, 

relatórios de campo, resumos de trabalhos de graduação e pós-graduação, eventos, resenhas, 

entre outros. Artigos já publicados em outros periódicos serão aceitos em formato reduzido. O 

BE está disponível no site www.cevs.rs.gov.br/publicacoes. 

 

1 Orientações Gerais para Apresentação dos Originais 

 

 Todos os trabalhos devem ser enviados por e-mail no editor de textos  Word. O importante é 

que não sejam muito extensos: em torno de quatro a seis páginas tamanho A4, incluindo gráficos e 

tabelas.     Solicita-se que os gráficos e tabelas sejam enviados separadamente em PowerPoint ou 

Excel. 

As matérias a serem elaboradas devem ter como eixo temático os princípios norteadores da 

atual gestão da saúde pública no Estado, estruturados em: 

 

a) artigo de periódicos - originais, inéditos ou de revisão; 

b) relatos de experiências; 

c) notícias de projetos de pesquisa ou de ação, sob forma de notas ou resumo; 

d) resenhas (resumos de textos lidos e importantes para divulgação); 

e) trabalhos apresentados em eventos; 

f) relatório de investigações epidemiológicas; 

g) diagnósticos de saúde; 

h) desenvolvimento de ações de saúde. 

 

Os trabalhos deverão seguir a seguinte estrutura: 

a) título; 

b) autoria; 

c) instituição de afiliação; 

d)  e-mail do autor; 



e) texto: introdução (com a justificativa, objetivos, material e métodos, a justificativa deve 

ser sucinta, para que os resultados sejam a parte mais importante. Métodos, resultados, 

discussão e conclusões, podendo haver subtítulos. Os elementos de apoio (notas, 

tabelas, quadros, fórmulas e ilustrações e mapas) deverão estar inseridos dentro do 

texto; 

f) citações e referências (se houver)  – a normatização é de responsabilidade do CID; 

g) gráficos e tabelas com fonte e título e citadas no corpo do texto; 

h) palavras-chaves - responsabilidade do CID. 

 

Os trabalhos devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT e da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Norma de 

Apresentação Tabular. 

1.1 Envio do Artigo 

 

Os trabalhos para a apreciação do conselho editorial devem ser enviados para o endereço de 

e-mail: boletimepidemiologico@saude.rs.gov.br.  

Telefone: (51) 3901-1071/ (51) 3901-1078 / (51) 98405-2620 - Centro de Informação e 

Documentação. 

 

1.2  Políticas de Publicação 

 

O Boletim reserva-se o direito de sugerir mudanças no texto, visando manter a qualidade da 

publicação, respeitando o estilo dos autores. Reserva-se também, a guarda dos originais durante o 

período de 12 meses, aceitando por igual período qualquer observação que o autor deseje solicitar. 
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