
 

 

 

 

Normas de publicação da revista RIIS 
 
A Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS) é 
uma revista científica divulgada em formato eletrónico que 
tem como objetivo divulgar o conhecimento científico 
produzido na área das ciências da saúde, educação e 
investigação. Exige-se que todos os artigos tenham 
profundidade científica, sejam originais, respeitem os 
princípios éticos e demonstrem clara relevância para o 
avanço científico da problemática em estudo.  
É da exclusiva responsabilidade dos autores o conteúdo dos 
artigos, bem como o respeito pelos princípios éticos 
inerentes à investigação, cumprindo as normas e 
orientações da revista.  
O processo de revisão por pares da RIIS é duplamente cego 
pelo que não deverá ser identificada a autoria do artigo no 
corpo do mesmo.   
A RIIS tem uma periocidade de publicação semestral. 
Sugere-se que os apoios, financiamentos ou colaborações 
externas sejam mencionados na secção de agradecimentos.  
 
ARTIGOS  
A publicação dos artigos na RIIS pode ser sob a forma de 
artigo de investigação empírica, artigo de revisão, artigo 
teórico/ensaio. Estes deverão ser submetidos na 

plataforma/página https://www.riis.essnortecvp.pt. Os 

artigos podem ser submetidos em português, inglês ou 
espanhol. O título, o resumo e as palavras-chave têm de 
estar em português, inglês e espanhol. O texto deve ser 
datilografados, letra Calibri, tamanho 11, espaço 1,5, em 
formato word, justificado, páginas em formato A4, evitando 
negritos e sublinhados, variação de tipo de letra, fundos de 
cor. O artigo não deverá ultrapassar as 15 páginas incluindo 
referências, tabelas e figuras.  
As tabelas e as figuras só devem ser incluídas se 
absolutamente necessárias para a compreensão do artigo. 
Têm de ser identificadas ao longo do texto com a 
numeração por ordem de inclusão. As tabelas têm de 
apresentar o número e título em cabeçalho. As figuras têm 
de apresentar a sua identificação no rodapé. No caso de 
conterem abreviaturas, devem ser apresentadas nos 
rodapés das mesmas.   
 
Os artigos de investigação empírica deverão conter as 
seguintes secções: Título, Resumo, Palavras-chave, 
Introdução, Enquadramento/Fundamentação Teórica, 
Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e 
Referências bibliográficas.  
Os artigos de revisão deverão conter as seguintes secções: 
Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Procedimentos  
Metodológicos de Revisão, Resultados, Discussão, 
Conclusão e Referências bibliográficas. 
Os artigos teóricos/ensaios deverão conter as seguintes 
secções: Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, 
Desenvolvimento/Dissertação, Conclusão, e Referências 
bibliográficas. 

 
Título: máximo 12 palavras. Escrito em português, 
inglês e espanhol.  
Resumo: máximo 200 palavras. Deve incluir a divisão 
pelas seguintes secções: enquadramento, objetivos, 
metodologia, resultados e conclusão. Escrito em 
português, inglês e espanhol.  
Palavras-chave: máximo 4, escritas em português, 
inglês e espanhol. Devem estar transcritas de acordo 
com  os descritores  MeSH  (disponível em: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 
e/ou http://decs.bvs.br/).  
 
Introdução: Enunciado do problema, argumentos de 
relevância de acordo com a literatura. Objetivos do 
estudo.   
Enquadramento  /  Fundamentação  Teórica:  
Apresentação do estado da arte relativa ao tema em 
estudo. Sugere-se a inclusão de trabalhos publicados 
nos últimos 5 anos, indexados em base de dados. 
Metodologia: Tipo de estudo/ Desenho/ 
Amostra/Participantes/População. Instrumentos de 
recolha de dados, procedimentos e considerações 
ético-legais. Técnicas de análise de dados utilizadas.  
Resultados:  Apresentação  e análise de dados.  
Rigor da análise.  
Discussão: Análise comparativa dos resultados com 
o conhecimento existente acerca do tema e 
relevância dos novos conhecimentos que emergem 
do estudo.   
Conclusão: Conclusões  relacionadas  com os 
objetivos/questões/hipóteses de investigação. Os 
resultados devem suportar ou refutar a temática 
estudada e apresentada no artigo. Limitações do 
estudo. Implicações para as ciências da saúde, 
educação e investigação. Sugestões para 
investigações futuras.  
Agradecimentos: (facultativo) Devem ser 
evidenciados todos os apoios, financeiros, técnicos 
ou institucionais, que contribuíram para o 
desenvolvimento do trabalho, mas que não têm 
peso de autoria.  
Referências bibliográficas: Elaboradas de acordo 
com a norma APA. Não deve ultrapassar 20 
referências (exceto artigos de revisão). 
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