
   
 

 

  

 
ORIENTAÇÕES AOS AUTORES 

APRESENTAÇÃO, MISSÃO EDITORIAL e SELEÇÃO 

A Revista Ímpar Medical Journal (IMJ) é uma publicação na área das ciências da 

saúde publicada pela Rede Ímpar com o objetivo de disseminar conhecimento 

científico de inovação e informação relevante para o desenvolvimento e 

aprimoramento das práticas assistenciais em saúde. Os artigos presentes na 

revista, que tratam das mais diversas áreas de especialidades, deverão 

considerar, entre seus autores, pelo menos um profissional que atue nos hospitais 

da Rede Ímpar – esse profissional deverá ser o autor correspondente. O escopo 

da IMJ reside no cuidado hospitalar, em áreas clínicas ou cirúrgicas; médicas ou 

demais profissionais da saúde. 

Os artigos submetidos serão analisados pelo Conselho Editorial da publicação e 

seu conteúdo passará por uma avaliação e revisão pedagógica que zelará por um 

conteúdo técnico altamente qualificado e uniforme. O Conselho Editorial reserva-

se o direito de recusar artigos submetidos à avaliação. A publicação é editada 

pela empresa Grappa Marketing Editorial, que realizará uma revisão gramatical e 

ortográfica de todo o conteúdo recebido, sendo também responsável pela direção 

de arte e por gerir a produção gráfica do material, de acordo com os parâmetros e 

diretrizes do projeto editorial. 

A Revista Ímpar Medical Journal possui uma versão impressa, distribuída 

gratuitamente para a rede de contatos dos hospitais que compõem a Rede Ímpar, 

incluindo corpo diretivo, equipe de médicos especialistas, comunidade científica, 

parceiros e outras instituições da área da saúde. Além disso, todo o conteúdo 

será disponibilizado em formato online, com acesso aberto, aumentando sua 

visibilidade e alcance ao público-alvo, no link 

https://www.hospitaisredeimpar.com.br/impar-medical-journal. 

 

TIPOS DE ARTIGOS 

A IMJ publicará artigos frutos de pesquisa em ciências básicas, ensaios clínicos, 

relatos de caso ou de experiências, relato de imagens, artigos de atualização. São 

consideradas as seguintes seções da Revista: 

 Relato de Caso ou Imagem na forma escrita ou multimídia através da 

tecnologia HP reveal. 

https://www.hospitaisredeimpar.com.br/impar-medical-journal


   
 

 

  

 Artigo de atualização  

 Artigo original  

 Editorial. Somente mediante convite do Editor ou do Conselho Editorial 

 Carta ao Editor. Poderão ser resumidas pelo Editor por limitação de espaço 

editorial 

 

DOS DIREITOS AUTORAIS 

Os pesquisadores assumem a inteira responsabilidade sobre a autoria e 

coautoria, assim como o ineditismo, naquelas publicações inéditas. A publicação 

implica na transferência de todos os direitos autorais e de reprodução à Rede 

Ímpar.  

 

DAS QUESTÕES ÉTICAS 

A IMJ se compromete a respeitar as determinações éticas para a pesquisa da 

Declaração de Helsinque, as determinações legais da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), assim como toda a legislação vigente.  

Os autores assumem no momento da submissão dos artigos a inteira 

responsabilidade pelo seguimento das determinações éticas e legais, a aprovação 

de suas pesquisas pelos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa e Comitês de 

Ética em Pesquisa em Animais. 

No ato da submissão e no corpo do artigo deverão informar o número do 

memorando de aprovação no respectivo Comitê de Ética ou a dispensa deste.  

 

INSTRUÇÕES REDATORIAIS E DE SUBMISSÃO 

Serão aceitos artigos em língua portuguesa, conforme a norma vigente.  

Na primeira página deverão constar: 

 Título expandido e português e em inglês. 

 Título resumido em português com até 50 caracteres com espaço. 



   
 

 

  

 Nome do primeiro autor e coautores com referência à respectiva filiação 

institucional e maior titulação acadêmica. 

 Nome da Instituição de realização da pesquisa. Serão permitidas até duas 

filiações institucionais. A instituição deverá ser nominada seguida da 

cidade, estado da federação e país. 

 Declaração de autoria. 

 Declaração de potenciais conflitos de interesse. 

 Vinculação com trabalhos de conclusão de curso com pós-graduações lato 

ou stricto sensu. 

 Declaração de fomento interno ou externo. 

 Indicar o autor responsável pela correspondência com o respectivo 

endereço eletrônico e telefone. Tais dados não serão publicados. 

 Indicar endereço eletrônico para contatos futuros dos leitores. Este 

endereço será publicado no corpo do artigo. 

Na segunda página deverão constar: 

(A partir desta página não deverão constar quaisquer dados que permitam 

identificação de autoria) 

 Resumo e palavras-chave. Estas deverão seguir os termos conforme 

constam dos “Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)”, obtido em 

www.bireme.br 

 Abstract correspondente em língua inglesa, seguido dos Medical Subject 

Headings (MeSH), obtidos em www.bireme.br. 

 Segue-se o corpo do artigo, conforme o tipo de artigo. Os relatos de caso 

deverão ter introdução; relato do caso; discussão; e referências. Os artigos de 

atualização constarão de introdução; métodos; resultados que poderão ser 

nominados pelos tópicos discutidos; conclusão; e referências. Os artigos 

originais deverão apresentar: introdução e objetivos; métodos; resultados; 

discussão; conclusão e referências. 

 As referências seguirão as normas de Vancouver. 

 

 

http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/


   
 

 

  

 

No quadro a seguir constam as principais orientações quanto à composição 

dos diferentes tipos de artigos (Tabela 1) 

Elemento Artigo 

original 

Relato de 

caso ou 

imagem 

Artigo de 

atualização 

Título Máximo de 150 caracteres com espaço 

Título 

resumido 

Máximo de 50 caracteres com espaço 

Número 

máximo de 

autores 

12 6 4 

Tamanho 

máximo do 

resumo  

250 palavras 

Tipo de 

resumo 

Estruturado Cursivo Cursivo 

Número 

máximo de 

ilustrações 

4 2 4 

Número 

máximo de 

palavras de 

todo artigo 

incluindo 

referências 

4.500 1.500 5.000 

Número 

máximo de 

referências  

40 10 80 

 

 

 



   
 

 

  

 

Tecnologia: REALIDADE AUMENTADA (Artigos Multimídia) 

A publicação utiliza a tecnologia HP REVEAL, que consiste em enriquecer o 

conteúdo dos artigos por meio de realidade aumentada. Será possível, aos 

médicos que assim desejarem, disponibilizar vídeos ou animações que ilustrem 

seus conteúdos para além das fotos estáticas. 

Como funciona: Para utilizar a tecnologia, os leitores deverão baixar o app em seu 

smartphone para fotografar determinada imagem do artigo do médico. Assim que 

posicionarem o aparelho sobre a imagem definida pelo médico, o vídeo será 

executado automaticamente no celular do leitor.  

>> Para mais informações e envio dos vídeos, escreva para imj@redeimpar.com.br 

ou leia abaixo DIRETRIZES PARA ENVIO DE TEXTO, IMAGENS E VÍDEOS 

>> Saiba mais em https://www.hpreveal.com/ 

 

DIRETRIZES PARA ENVIO DE TEXTO, IMAGENS e VÍDEOS 

1) Texto 

A fonte deverá ser Arial ou Times New Roman, corpo 12, espaçamento 

entrelinhas de 1,5. Para quantidade de caracteres, vide Tabela 1, na página 

anterior. 

2) Imagens (fotos, tabelas, gráficos) 

- Os médicos autores poderão enviar imagens que ilustrem o artigo e facilitem a 

compreensão do conteúdo. Poderão ser enviadas fotos de equipamentos e de 

exames, tabelas, gráficos e outras imagens que o autor julgue necessárias.  

- As imagens, em alta resolução e qualidade, deverão ser anexadas por e-mail, e 

não apenas incluídas no documento Microsoft Word do artigo.  

- Todas as imagens enviadas devem conter fonte e legenda e sua menção no 

texto deve seguir o seguinte formato: Figura 1, Figura 2, Figura 3 etc. 

- Não há obrigatoriedade no envio de imagens, mas o Conselho Editorial da 

revista sugere que fotos, tabelas e gráficos enriqueçam o conteúdo do artigo e da 

própria publicação. 

mailto:imj@redeimpar.com.br


   
 

 

  

As imagens não poderão identificar pacientes, fabricantes, mesmo que 

abreviados ou com iniciais. 

Não serão aceitas ilustrações publicadas em outros meios de comunicação sem a 

expressa autorização. 

Ilustrações como eletrocardiograma, exames radiológicos etc. deverão ter 

resolução que permita uma clara interpretação por parte do leitor. 

 

3) Como enviar 

Os artigos deverão ser submetidos exclusivamente por e-mail, através de arquivo 

de Microsoft Word contendo o artigo e demais anexos separadamente, como 

fotos, imagens e tabelas. Para e-mails que ultrapassem os 10MB de anexos, 

solicitamos que o envio seja realizado via nuvem ou links de transferência, a 

exemplo do Google Drive, Wetransfer ou Sendspace. 

E-mail para envio: imj@redeimpar.com.br 

Para arquivos acima de 10mb, imagens e vídeos: 

Google drive https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/ 

Wetransfer https://wetransfer.com/  

Sendspace https://www.sendspace.com/ 

mailto:imj@redeimpar.com.br
https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/
https://wetransfer.com/
https://www.sendspace.com/

