
INSTRUÇÕES PARA AUTORES 
 
Revista da OFIL /Ibero Latin America Journal 
 
A Revista da OFIL /Ibero Latin America Journal of Health System Pharmacy, com mais de 25 
anos de experiência, publica artigos nos idiomas Espanhol, Português e Inglês, e oferece aos 
pesquisadores uma forma de compartilhar o trabalho e experiência em todos os setores da 
farmácia. Também contém tendências conceituais na regulamentação e legislação, 
organização de modelos de saúde e todos os tipos de avanços na área de farmácia. 
 
São considerados para publicação artigos sobre assuntos relativos à farmácia hospitalar, 
farmácia comunitária, atenção primária, atenção sócio-sanitária, educação e pesquisa, gestão 
e administração de serviços de saúde e, em geral, todos aqueles sobre a profissão de 
farmacêutico. 
 
Os manuscritos devem ser originais e não publicados anteriormente. 
Os direitos autorais dos trabalhos aceitos para publicação pertencem aos autores. Será 
permitida sua reprodução total ou parcial desde que citada a Revista da OFIL /Ibero Latin 
America Journal of Health System Pharmacy. 
 
Os manuscritos serão enviados por e-mail para publicacion@revistadelaofil.org. A 
mensagem formal de recepçao é enviada para os autores e serão informados de sua inclusão 
no processo editorial ou a necessidade de se adaptar às normas da revista. 
 
O Conselho Editorial reserva-se o direito de não publicar trabalhos que não são considerados 
adequados para publicação e propor modificações aos autores. Os manuscritos submetidos 
estão sujeitos a revisão por dois pareceristas anônimos, que poderão rejeitar, recomendar a 
publicação com reformulações ou aceitar a publicação sem modificações. 
 
A revista não cobra taxas para a submissão, processamento ou publicação de artigos. 
 
 
APRESENTAÇÃO DOS MANUSCRITOS 
 
1. CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
O manuscrito deve estar acompanhado de uma carta de apresentação do autor responsável, 
indicando claramente que o artigo apresentado é propiedade intelectual dos autores, é um 
trabalho original e inédito e não tenha sido publicado (excetona forma de resumo), nem 
apresentado para avaliação em outra revista. 
 
O autor correspondente do manuscrito deve garantir na carta de apresentação que todos os 
autores deste artigo leram e aprovaram o manuscrito. 
 
2. CONDUTA ÉTICA 
 
Os autores abaixo-assinados aceitam a responsabilidade definida pelo Comitê Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (disponível em  www.icmje.org) e  devem assegurar que o 
estudo que submetem para publicação está em conformidade com os princípios éticos e legais, 
e com as recomendações da Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e 
revisões posteriores, disponível em  
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html . 

 
2.1 Consentimento informado 
Os autores devem assegurar que os dados foram obtidos após obtenção do consentimento  do 
paciente, se fosse necessario. 
 



2.2 Confidencialidade dos dados 
Os autores devem assegurar o cumprimento das normas definidas pelos respectivos serviços 
de saúde para acessar os dados a partir das histórias clínicas. 
 
2.3 Conflito de interesses 
Todos os autores do manuscrito devem preencher e enviar individualmente o formulário de 
declaração de conflitos de  interesses disponível em  
http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf . 
 
3. FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
Todas as fontes de financiamento externas devem ser declaradas e especificadas na carta de 
apresentação. 
 
 
4. CASOS DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAMs) 
 
Em publicações de casos isolados ou série de casos de suspeitas de reações adversas a 
medicamentos os autores devem considerar: 
 

a) Existem diretrizes internacionais para completar os relatos de suspeita de reações 
adversas para a publicação do artigo, disponível em  
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guidelines-
traducidas-2007.pdf (versão em espanhol), Drug Safety 2007;30(5):367-373 and 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2007;16:581-587 (versão em inglês). 

 
b) As suspeitas de reacções adversas sejam comunicadas à Autoridade Competente  a 

través do Sistema Nacional de Farmacovigilância, de acordo com as respectivas leis e 
regulamentos nacionais. 

 
c) Após a descrição do caso clínico a frase seguinte deve ser incluída: “Este caso foi 

relatado ao Sistema de Farmacovigilância correspondente” 
 
ESTRUCTURA E FORMATAÇÃO DOS MANUSCRITOS  
 
1) O processador de texto é o Microsoft Word (versões 6.0 ou superior) para Windows. 

a) Fonte: Times New Roman de dimensão 12. 
b) A dois espaços 
c) As quatro margens de 2,5 cm. 

 
2) Os artigos podem ser redigidos em espanhol, português e inglês. 
 
3) Todas as páginas deven ser numeradas, incluindo a página de identificação. 
 
4) Primeira página: 
 

a) Título do manuscrito 
b) Nome de todos os autores 
c) Afiliação de todos os autores 
d) Endereço postal e email do autor responsável pela correspondeência relativa ao 

manuscrito. 
 
5) Segunda página 
 

a) Resumo na mesma língua do manuscrito (espanhol, português ou inglês). 
Deve ser uma representação abreviada do conteúdo do trabalho e os artigos originais devem 
apresentar de forma concisa os objetivos, a metodologia e os resultados do trabalho mais 
relevantes. Máximo 250 palavras. Manuscritos em espanhol ou português também devem 



apresentar um resumo em inglês. Manuscritos em inglês também devem apresentar um 
resumo em espanhol. 
 

b) Três a dez palavras-chave. As palavras-chave deverão ser facilmente pesquisáveis em 
bases de indexação, usando descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e os Medical Subject 
Headings (MeSH). Recomenda-se a consulta das listas de palvras usadas nos motores de 
busca: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi . 
As palavras são separadas por vírgulas. 
 
6)  Terceira página 

a) Título do manuscrito em inglês 
b) Resumo em inglês 
c) Palavras-chave em inglês 
 

7)  As páginas seguintes deverão incluir o texto de acordo com as seções específicas de cada 
tipo de artigo 
 
 
TIPOS DE ARTIGOS 
 
A revista prevê a publicação de vários tipos de artigos: editoriais, artigos originais, artigos de 
revisão, artigos especiais, caso clínico farmacêutico e cartas ao Director.  
 
Editoriais 
 
Os editoriais são artigos de opinião da responsabilidade do grupo editorial ou solicitados por 
convite do editor, e constituirão comentários sobre tópicos atuais no setor farmacêutico. Não 
devem exceder as 1500 palavras, um máximo de 10 referências bibliográficas e podem conter 
uma tabela ou figura. 
 
Artigos originais 
 
O texto deve ser apresentado com a seguinte estrutura: resumo estruturado em espanhol ou 
português e palavras-chave, resumo estruturado em inglês e palavras-chave, introdução 
(incluindo os objetivos do trabalho), métodos, resultados, discussão, conclusões e  referências. 
 
Resumo:  
O resumo em Espanhol ou Português e uma tradução  em Inglês não deve exceder 250 
palavras e deverá ser estruturado em quatro seções: introdução, métodos, resultados e 
conclusões. O resumo deve ser seguido de três a dez palavras-chave. Recomenda-se 
descritores do Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi . 
As palavras são separadas por vírgulas. 
 
Texto: Não devem exceder as 3000 palavras, um máximo de 30 referências bibliográficas e 
pode conter um máximo de 10 tabelas ou figuras. O número de autores não deve exceder 6. 
 
Artigos de revisão 
 
Revisão objetiva que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Não 
devem exceder as 7000 palavras, podem conter um máximo de 15 tabelas ou figuras. O 
número de autores não deve exceder 6. Não há limite de referências. 
 
Artigos especiais 
 
Artigos sobre tópicos de interesse particular que não se encaixa em nenhuma das categorias 
acima. Preferencialmente, os artigos especiais seão submetidos por solicitação do Editor. Se 
não fosse por solicitação pelo Editor, recomenda-se realizar uma consulta prévia ao Editor. 
 



Caso clínico farmacêutico 
 
Artigo que contém a descrição de um caso clínico ou de séries de casos de interesse clínico e 
farmacêutico. Não devem exceder as 1500 palavras, um máximo de 10 referências 
bibliográficas e pode conter um máximo de 2 tabelas ou figuras. O número de autores não deve 
exceder 4. 
 
Cartas ao Director 
 
Deverão constituir um comentário crítico a um artigo publicado na revista ou uma pequena nota 
sobre um tema ou caso clínico. O texto não deve exceder as 1000 palavras, um máximo de 8 
referências bibliográficas e pode conter um máximo de 1 tabela ou figura. O número de autores 
não deve exceder 4. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
As referências devem ser listadas após o texto principal, em expoente, numeradas 
sequencialmente, pela ordem de citação no texto. Apenas as referências que envolvem uma 
contribuição significativa devem ser mencionadas e evitar listas exaustivas (exceto para artigos 
de revisão). 
Deve ser usado o estilo Vancouver, tal como recomendado pelo International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE)  disponível em  
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html que é usado pelas revistas indexadas 
no Index Medicus. 
Segem-se alguns exemplos de como devem constar  vários tipos de referências: 
 
1. Artigo publicado em revista 
 
Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, quando o 
documento possui até seis autores, citar todos os seis primeiros seguidos de et al. 
 
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of 
interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 
2002;935(2):40-6. 

2. Artigo de organizações como autores 
 
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 
participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 
 
3. Volume com Suplemento 
 
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-
term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 
Suppl 2:S93-9. 

4. Livros e outras monografias 
 
Modelo Padrão 
 
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Clinical Medicin. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005. 
 
Editor, Compilador como Autor 
 
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people. Nueva York: Churchill 
Livingston; 1996. 



Capítulo de livro 
 
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editores. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2.a ed. Nueva York: Raven Press; 
1995. p. 465-78. 

5. Congressos- trabalhos apresentados 
 
Publicações em uma revista de resumos, serão citadas como um artigo. Se fosse publicado em 
um livro de resumos serão citadas como um capítulo de livro. 
 
6. Relatórios técnico-científicos 
 
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing 
facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), Office of 
Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOE169200860. 
 
7. Dissertações 
 
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly`s acess and utilization [dissertation]. St. 
Louis(MO): Washington Univ.; 1995. 
 
8. Material legal 
 

• Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 
(May 24, 2001). 

 
• Official Journal of the European Union. Directive 2001/83/EC on the Community code 

relating to medicinal products for human use. OJEU No L 348, 31.12.2010. 
 

 
9. Artigo de periódico 
 
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. 
The Washington Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5). 
 
10. Artigo não Publicado (prelo) 
 
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in 
Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2002. 
 
11. Publicações em formato eletrônico 
 
Artigo de Revista em formato eletrônico 
 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis.1995;1(1). [cited 
1996 july 9].  Available from: http://www. cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm. 
 
Artigo publicado online antes da edição impressa 
 
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. 
Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 
 
Documentos disponíveis na Internet 
 
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: 
National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 
 



Página da Internet 
 
American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [cited 2002 
Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison. Available from: http://www.ama-
assn.org/ama/pub/category/1736.html 
 
Banco de dados na Internet 
 
Who's Certified [Database on the Internet]. Evanston (IL): The American Board of Medical 
Specialists.  [cited 2001 march 8]. Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp 
 

TABELAS 
 
Cada tabela deve ser apresentada em páginas separadas e numeradas (numeração árabe), de 
acordo com a ordem que é apresentada no texto. As notas explicativas ou abreviaturas 
colocam-se na parte inferior e o titulo encima. O conteúdo deve ser autoexplicativo e os dados 
não devem ser incluídos no texto ou figuras. 
 
FIGURAS 
 
Cada figura deve ser apresentada em páginas separadas e numeradas (numeração árabe). As 
imagens eletrônicas devem ter uma resolução suficientee de alta qualidade, de preferência em 
formato JPG. As notas explicativas ou abreviaturas colocam-se em páginas separadas. As 
fotografias deverão ser sempre efetuadas de modo a impedir a identificação do doente. 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Devem ser incluídos após o texto, tendo como objetivo agradecer a todos os que contribuíram 
para o estudo, mas não têm peso de autoria.  
 
 
ORIENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS 
 
Para garantir a qualidade e transparência das publicações científicas , a Revista da OFIL /Ibero 
Latin America Journal of Health System Pharmacy recomenda as linhas orientadoras para 
publicação da EQUATOR network (http://www.equator-network.org/), nomeadamente as 
declarações: 
  

• STROBE: para publicação de estudos observacionais (estudos de coortes, caso-
controlo, transversais). 

• CONSORT: para publicação de ensaios clínicos aleatorizados. 
• PRISMA: para publicação de revições sistemáticas e meta-análises. 
• CARE: para publicação de casos clínicos. 
• STARD: para estudos de acurácia de testes diagnósticos. 
• CHEERS: para avaliações econômicas de intervenções em saúde. 

 


