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CARACTERÍSTICAS
A revista O Mundo da Saúde é uma publicação trimestral de divulgação científica do Centro
Universitário São Camilo, de responsabilidade de seu Editor-chefe, apoiado por seu Editor-Científico,
Coordenadoria Editorial e Conselho Editorial, composto por pesquisadores de renomado saber,
alocados em instituições nacionais e estrangeiras.
É voltada a veiculação de estudos e pesquisas na área da saúde e de outros campos de
investigação a ela vinculados. Tem entre suas finalidades possibilitar o exercício crítico e reflexivo
com vistas ao aprofundamento de questões relevantes da atualidade que contribuam para o alcance
da saúde integral do ser humano e da construção de perspectivas inovadoras e compromissadas.
Apresenta-se como espaço plural e interdisciplinar no que concerne ao debate das questões da
saúde quando vinculadas às esferas das políticas públicas, inclusivo-sociais, educacionais, entre
outras.

MISSÃO
Disseminar o conhecimento científico do campo da Saúde por meio de estudos e pesquisas
que estimulem especialistas e profissionais de diversas áreas do conhecimento a dialogarem com
pesquisadores de outros campos de atuação como forma de promover o desenvolvimento científico
e, sobretudo, social e humano, com o fim último de promover qualidade de vida, cidadania e
dignidade humana.
Todo trabalho submetido ao O Mundo da Saúde será avaliado preliminarmente pelo Conselho
Editorial, caso seja aprovada, essa triagem inicial será enviada para dois revisores especialistas na
área de abrangência. A publicação será feita somente com a aprovação do documento pelos revisores,
sendo que o Conselho Editorial de O Mundo da Saúde têm a decisão final de aceite.

DO CONSELHO EDITORIAL

1º Os membros do Conselho Editorial serão renovados a cada 04 (quatro) anos, com
possibilidade de uma recondução consecutiva.

2º O Conselho Editorial reunir-se-á no mínimo 02 vezes ao ano e, extraordinariamente,
quando necessário, por convocação do Editor-chefe e/ou Assessoria Editorial.
3º. As reuniões ordinárias do Conselho Editorial da Revista serão convocadas com a
antecedência mínima de uma semana e, as extraordinárias, com a antecedência mínima de três dias
úteis.
4º. Os casos omissos a esse Documento serão resolvidos pelo Conselho Editorial que é o órgão
consultivo e deliberativo da Revista.
São Atribuições do Conselho Editorial:


Acompanhar, quando necessário, os trabalhos de compilação e edição dos números da revista;



Manter a linha editorial da mesma;



Emitir pareceres aos trabalhos encaminhados para publicação;



Apresentar nomes de parecerista, das diversas áreas atendidas pela Revista;



Elaborar as metas anuais da publicação;



Indexar a revista junto a órgãos nacionais e estrangeiros;



Colaborar na divulgação dos números da revista, incluindo internacionalmente.

ADMINISTRAÇÃO
A Revista O Mundo da Saúde é administrada pelo Setor de Publicações do Centro
Universitário São Camilo (CUSC).
São atribuições inerentes à Administração da revista:


Responsabilizar-se pela administração, atualização do site em que a revista é hospedada;



Responsabilizar-se pela correspondência e contatos referentes à revista O Mundo da Saúde,
mantendo-os atualizados;



Manter a organização e atualização dos arquivos;



Realizar os encaminhamentos de cada artigo recebidos, após verificar se os mesmos atendem
às normas para apresentação de originais;



Participar das reuniões do Conselho Editorial;



Redigir atas das reuniões do Conselho Editorial;



Revisar as provas enviadas pela Gráfica, no processo de editoração de cada número;



Revisar todos os manuscritos, no processo de editoração;



Auxiliar na divulgação da Revista em eventos científicos;



Estabelecer contatos com os autores;



Estabelecer contato com avaliadores;



Ser intermediário entre pareceristas e autores.

PROCESSO EDITORIAL


Os manuscritos serão considerados, inicialmente, pela chefia editorial quanto à pertinência e
natureza de contribuição de cada obra para a área em questão e o público leitor;



Os aprovados nesta primeira etapa, serão encaminhados para avaliação de especialistas (peer
review), reconhecidos nos temas tratados. O processo constitui-se sigiloso, com total isenção
de identificação de autor e revisor (blind review). Os avaliadores devem, todos, ter o grau
mínimo de Doutor ou reconhecido notório saber, no menor tempo possível;



Os trabalhos deverão obter dois pareceres favoráveis e, para tanto, serão submetidos à
apreciação de 02 pareceristas, podendo ser membros do Conselho Editorial, ou indicados por
estes. Quando houver pareceres divergentes, o artigo será submetido à apreciação de um
terceiro parecerista;



No sumário, a sequência de artigos obedecerá a ordem alfabética das grandes áreas, a qual
pertencem e em seguida por ordem alfabética do título principal;



Excepcionalmente, serão aceitos trabalhos que já tenham sido publicados em periódicos
estrangeiros. Nesse caso, serão sujeitos à mesma avaliação de trabalhos inéditos. O autor
deverá apresentar autorização por escrito do editor da revista em que seu texto tenha sido
originalmente publicado, acompanhado de cópia do artigo;



Para artigos com autoria múltipla, é necessário informar a ordem de apresentação dos autores;



Os autores deverão enviar declaração de responsabilidade assinadas por cada um, além de
Cessão de Direitos Autorais e autorização por escrito para publicação;



Os originais serão publicados no idioma original de submissão e em inglês;



Todos os trabalhos terão seus títulos, resumos e palavras-chave traduzidos em português e
inglês ou português e espanhol;



A revista se reserva o direito de efetuar alterações de ordem normativa, ortográfica e
gramatical nos originais, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitado o estilo do
autor. As provas finais não serão devolvidas aos autores;



Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista O Mundo da Saúde, ficando sua
reimpressão total ou parcial sujeita à autorização expressa da direção da Revista;



As opiniões emitidas nos artigos são de responsabilidade exclusiva de seus autores;



A revista aceita submissões de Artigos originais, com pesquisa de campo.

A SELEÇÃO DOS ITENS SERÁ BASEADA NA ORIGINALIDADE, QUALIDADE E MÉRITO
CIENTÍFICO
O processo de avaliação utilizado pelo Conselho Editorial de O Mundo da Saúde é o sistema
de "revisão às cegas" em pares, ou seja, a confidencialidade da identidade dos autores e revisores,
será mantida durante todo o processo. Todas as contribuições serão inicialmente avaliadas pelo editor
para adequação à revista. Os documentos considerados adequados serão então enviados a um mínimo
de dois revisores especialistas independentes para avaliar a qualidade científica do artigo. O Conselho
Editorial cuidará de que os revisores de cada artigo sejam obrigatoriamente de diferentes instituições
de origem desses autores. O Editor é responsável pela decisão final sobre o aceite ou rejeição de
artigos. A decisão do editor é a final.

POLÍTICA DE PLÁGIO
O Mundo da Saúde tem uma política de rastreamento para plágio. Itens que são detectados
serão automaticamente negados e retornados. Esta revista tem como objetivo publicar trabalhos de
pesquisa originais de alta qualidade. A submissão do manuscrito a este periódico indica que o estudo
não foi publicado em nenhuma outra revista ou submetido para publicação em outro periódico. Se o
(s) autor (es) estiver usando qualquer parte do artigo publicado (em inglês ou em outro idioma), eles
devem fornecer a devida referência ou, em qualquer caso, devem obter permissão do editor ou
detentor dos direitos autorais (o que for adequado). Manuscritos plagiados não serão considerados
para publicação. Caso seja detectado plágio em qualquer artigo publicado, após investigação interna,
uma carta será imediatamente enviada a todos os autores, seus institutos afiliados e agência de
financiamento, se aplicada e, posteriormente, o artigo será recolhido.
As opiniões expressas nos documentos são da exclusiva responsabilidade de seus autores. O
original O Mundo da Saúde se reserva o direito de fazer pequenos ajustes para manter a uniformidade
de publicação.

DIREITOS AUTORAIS
O Mundo da Saúde utiliza a Licença CC BY para todos os artigos publicados após março de
2018. A Licença CC BY permite que outros distribuam, repliquem, adaptem e criem a partir de seus
trabalhos, mesmo para fins devidamente citados. É a licença mais flexível de todas as licenças
disponíveis. Recomenda-se para maximizar a disseminação e uso de materiais licenciados.
Assim, submetendo um artigo ao O Mundo da Saúde, o autor concorda com sua publicação
sob a CC BY Licença, mencionada acima. Consistente com essa licença, O Mundo da Saúde também
segue as recomendações do DOAJ - Diretório de Periódicos de Acesso Aberto - que incentiva a
publicação de periódicos de acesso aberto. Desta forma, uma vez que o artigo foi aprovado e
publicado, o autor retém todos os direitos autorais da versão publicada, transferindo para a revista o
direito de publicar e manter atualizada esta versão oficial do registro, nos termos indicados acima. Os
autores são encorajados a arquivar esta versão do registro oficial, publicada pelo O Mundo da Saúde,
tanto em mídias sociais dedicadas à comunicação científica quanto em repositórios pessoais ou
institucionais.
Como autor, você (ou seu empregador ou instituição) tem alguns direitos para reutilizar seu
trabalho, sempre tendo em mente os termos da licença CC BY acima. Neste caso, os autores têm o
direito de:


Compartilhar seu artigo da mesma maneira que é permitido a terceiros, sob os termos da
licença Creative Commons CC BY, desde que o trabalho usado seja mencionado e citado:



Preservar patentes, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual (incluindo
dados de pesquisa).



Alocação e crédito apropriados para o trabalho publicado.

POLÍTICAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSE
Declaração de interesse
Todos os autores devem divulgar quaisquer relações financeiras e pessoais com outras pessoas
ou organizações que possam influenciar de forma inadequada (enviesar) o seu trabalho. Exemplos de
potenciais conflitos de interesses incluem emprego, consultorias, propriedade de ações, honorários,
testemunho de perito pago, pedidos/registros de patentes e subsídios ou outro financiamento. Os

autores devem divulgar quaisquer interesses em dois lugares: 1. Uma declaração sumária de
afirmação de interesse no arquivo da página de título ou o arquivo do manuscrito. Caso não haja
nenhum conflito de interesse os autores devem apenas escrever nada a declarar. 2.Esta declaração
sumária será finalmente pedida caso o artigo seja aceito. É importante que que qualquer potencial de
conflito de interesse seja declarado em ambos os lugares e que as informações sejam compatíveis.
Para o Mundo da Saúde as seguintes relações entre editores e autores são consideradas
conflitos e são evitadas: colegas atuais, colegas recentes, coautores recentes, mestres e doutorandos,
cujo editor serviu como avaliador da dissertação ou tese. Depois que os trabalhos são atribuídos, os
editores individuais são obrigados a informar ao editor administrativo de quaisquer conflitos não
incluídos na lista acima. Caso os editores tenham algum tipo de conflito de interesse, os coeditores
com menos conflito serão designados para o manuscrito. Além disso, os coeditores com menos
conflitos serão designados para todas as submissões de artigos revisados pelos editores nas
respectivas sessões. Todas as submissões na Revista O Mundo da Saúde também são avaliadas por
revisores para minimizar conflitos de interesse. Após os trabalhos serem atribuídos, os revisores
devem informar ao editor quaisquer conflitos que possam existir.

DIREITOS ANIMAIS E HUMANOS
Em trabalhos que envolvam a manipulação de vertebrados, deve ser enviado um atestado de
que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Biossegurança da instituição de origem da
pesquisa. Com respeito a Pesquisa Humana, um certificado de que o projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos deve ser enviado em caso de estudos socioeconômicos ou
etnoecológicos. Os autores devem incluir uma declaração no manuscrito que o consentimento
informado foi obtido para a experimentação com seres humanos. Os direitos de privacidade dos seres
humanos devem ser sempre observados.

PADRÕES ÉTICOS
O ato de publicar envolve o autor, o editor do periódico, os revisores em pares, a editora e há
responsabilidades claras de que todos os envolvidos cumpram os padrões éticos esperados em todas
as fases de seu envolvimento, desde a submissão até a publicação de um artigo.

O Mundo da Saúde está comprometido em atender e manter os padrões de comportamento
ético em todas as etapas do processo de publicação. Seguimos o Conselho de Editores Científicos
(CSE) que estabeleceu padrões e forneceu diretrizes para as melhores práticas a fim de atender a esses
requisitos, com relação a: Monitorar/salvaguardar a ética editorial pelo conselho editorial; Regras
para retratar artigos; Manter a integridade do histórico acadêmico; Impedir as necessidades de
negócios em comprometer padrões intelectuais e éticos; Esteja sempre disposto a publicar correções,
esclarecimentos, retratações e desculpas quando necessário. Proibindo qualquer forma de plágio e/ou
dados fraudulentos.
O Editor Chefe, os Editores Associados e o Conselho Editorial trabalham para garantir as
necessidades dos leitores e autores, a qualidade do material que publicam, manter a integridade do
histórico acadêmico, garantir padrões intelectuais e estão sempre dispostos a publicar correções,
esclarecimentos, retratações e desculpas na implementação das Diretrizes de Melhores Práticas em
Ética de Publicação.

RESPONDENDO A MÁ CONDUTA EM PESQUISA
O Mundo da Saúde usa as diretrizes internacionais para regras de boas práticas, utiliza para
investigar casos de má conduta de pesquisa os textos sugeridos pelo Comitê de Coordenação do
Fórum Global de Ciência da OECD e pelo Conselho de Editores de Ciência (CSE) para conduzir
investigações internacionais de má conduta.

OPEN ACCESS

A revista O Mundo da Saúde oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior
democratização mundial do conhecimento.

O conteúdo integral do periódico está disponível eletronicamente desde 2016, no endereço
http://www.revistamundodasaude.com.br/
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