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A REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO é uma publicação do Departamento de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e veículo de informação na área e ciências
afins. Publica ainda, trabalhos de Revisão, Debates, Pontos de Vista Divulgando Projetos e Experiências, Resenhas de Livros e Entrevistas.
Os artigos e outros textos enviados para publicação serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial e Consultoria Científica que decidirão
sobre a sua publicação, podendo ser, eventualmente, devolvidos aos autores para adaptação às normas de publicação desta Revista.
DIREITOS AUTORAIS. Os trabalhos enviados para publicação devem ser inéditos e são de propriedade da Revista. É vedada a reprodução
total ou parcial dos trabalhos, bem como a tradução para outros idiomas, sem a autorização do Corpo Editorial. Todos os trabalhos submetidos
à publicação deverão ser acompanhados pela declaração de transferência dos direitos autorais. Este documento é fornecido pela Revista.
O conteúdo e opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores.
FORMA E CONTEÚDO:
1 APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. Os originais deverão ser digitados em programa de texto Word for Windows, espaço 2, impressos
em papel A4, branco, em um só lado da folha. Para as seções: Artigos, os trabalhos não devem ultrapassar 15 páginas; Pontos de Vista,
Divulgando Projetos e Experiências e Debates devem ter no maxímo 10 páginas. Utilizar letra Arial, tamanho11.
O disquete do trabalho a ser publicado deve ser entregue e acompanhado de duas cópias em papel branco, sem rasuras, no seguinte endereço:
CENTRO DE DOCÊNCIA E PESQUISA EM TERAPIA OCUPACIONAL DA FMUSP. REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Rua Cipotânea, 51. Cidade Universitária “Armando de Salles de Oliveira” . 05508-900 - São Paulo, SP.
2

PÁGINA DE ROSTO. Deve constar:
♦ título do trabalho elaborado de forma breve e específica, para auxiliar os serviços de recuperação da informação;
♦ versão do título para o inglês;
♦

nome completo dos autores e respectivos títulos profissionais e acadêmicos;

♦ identificação das instituições as quais os autores estão vinculados;
♦ referência ao trabalho como parte integrante de dissertação, tese ou projeto;
♦ referência à apresentação do trabalho em eventos, indicando nome do evento, local e data de realização;
♦ endereço para correspondência.
3 RESUMO/ABSTRACT. Os trabalhos enviados às seções, Artigos, Divulgando Projetos e Experiências, Debates e Dissertações devem
apresentar dois resumos, um em português e outro em inglês. Observar as recomendações da NBR-68, ABNT, para redação e apresentação de
resumos:
♦ quanto a extensão, a norma determina o máximo de 250 palavras para os artigos de periódicos;
♦ quanto ao conteúdo, deverão observar a estrutura formal do texto, isto é, indicar objetivo do trabalho, mencionar os
procedimentos básicos, relacionar os resultados mais importantes e principais conclusões;
♦ quanto à redação e estilo, usar o verbo na voz ativa na 3ª pessoa do singular, evitar locuções como “o autor descreve”,
“neste artigo”, etc., não adjetivar e não usar parágrafos.
4 DESCRITORES/KEYWORDS. Palavras ou expressões utilizadas para fins de indexação e que representam o conteúdo dos trabalhos. Para
o uso de descritores em português, consultar “Descritores em Ciências da Saúde” (DECS) parte da metodologia LILACS-Literatura Latino
Americana e do Caribe em da Saúde.
5 ESTRUTURA DO TEXTO. O caráter interdisciplinar da publicação permitiu estabelecer um formato mais flexível quanto à estrutura dos
trabalhos, sem comprometer o conteúdo. A publicação sugere que os trabalhos de investigação científica devem ser organizados mediante a
estrutura formal:
♦

Introdução, estabelecer o objetivo do artigo, relacionando-o à outros publicados anteriormente, esclarecendo o estado atual em que se
encontra o objeto investigado;

♦ Material e Métodos, ou, Casuística e Métodos (quando a pesquisa envolve seres humanos), descrever procedimentos, apresentar as
variáveis incluídas na pesquisa, determinar e caracterizar a população e amostra, detalhar técnicas e equipamentos, indicar quantidades
exatas;
♦ Resultados, exposição factual da observação, apresentada na seqüência lógica do texto, apoiados em gráficos e tabelas;
♦ Discussão, apresentação dos dados obtidos e resultados alcançados, estabelecendo compatibilidade ou não com resultados
anteriores de outros autores;
♦ Conclusões, são as deduções lógicas e fundamentadas nos Resultados e Discussão.
6 REFERÊNCIAS. Organizadas em ordem alfabética pelo último sobrenome do primeiro autor; todos os autores dos trabalhos devem ser
citados; os títulos dos periódicos devem ser abreviados pela “List of Jounals Indexed in Index Medicus”. Para elaboração das referências
observar as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NB 6023:

♦ Livros e monografias:
PlAGET, J. Para onde vai a educação? 7. ed. Rio de Janeiro: J. Olimpio, 1980.
KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Breikman. São Paulo:
Delta: Estadão, 1998. CD-Rom.
ALVES, C. Navio negreiro. [S.I.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/
Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso em: 10 jan. 2002.
♦

Capítulo de livro:
KARASOV, W. H.; DIAMOND, J. M. Adaptation of nutrition transport. In: JOHNSON, L. R. Phyisiology of gastrointestinal tract. 2.
ed. New York: Raven Press, 1987. p. 189-97.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do meio ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente. In: SÃO PAULO
(Estado). Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v.1 Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso
em: 8 mar. 1999.
MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.I.]: Planeta DeAgostini, C1998. CD-Rom 9.

♦ Artigos de periódicos:
BENETTON, M. J. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial: uma relação possível? Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v. 5/9, p. 116, 1993/6.
VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n.2, inverno 1994. 1 CD-Rom.
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/
contexts/brasilrevistas.htm?. Acesso em: 28 nov. 1998.
♦ Teses:
DEL SANT, R. Propedêutica das síndromes catatônicas agudas. 1989. 121 f. Dissertação (Mestrado Medicina) - Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.
♦ Eventos: considerado no todo:
CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA, 6., 1984, Rio de Janeiro. Resumos ... Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Neurologia,
1974.
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
♦ Eventos: considerado em parte:
SPALDING, E. Bibliografia da revolução federalista. In: CONGRESSO DA HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO DE 1984, 1., Curitiba,
1944. Anais ... Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 1944. p. 295-300.
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda. Disponível em:
<http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 1999.
7 INDICAÇÃO DA FONTE DAS CITAÇÕES. As formas de apresentação das fontes consultadas variam em decorrência da inserção no
texto, observar os exemplos:
♦ citação textual, parte do texto é transcrito na íntegra
... a luta, a impossibilidade de coexistência com o outro (LACAN, 1985, p. 50-1).
♦ citação livre, reproduz o conteúdo do documento original
Para Velho (1981, p. 27) o indivíduo...
♦ citação da fonte secundária (citação de citação)
O homem não se define pelo que é mas pelo que deseja ser (ORTEGA Y GASSET, 1963 apud SALVADOR, 1977, p. 160).
♦ citação referente a trabalhos de três ou mais autores
... consultadas periodicamente (SOUZA et al., 1984, p. 7).
♦ citações diretas no texto (mais de 3 linhas) - citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm
da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas.
8 NOTAS DE RODAPÉ. Adotadas para a primeira página do artigo com informações que identifiquem os autores: vínculo profissional,
títulos profissionais e acadêmicos dos autores, consignação de bolsas e endereço para correspondência e e-mail.
9 ILUSTRAÇÕES E LEGENDAS
♦ Tabelas, devem ser digitadas e apresentadas em folha à parte, numeradas consecutivamente na ordem em que forem citadas no texto. O
título deve constar na parte superior da tabela. Evitar o uso de linhas verticais e inclinadas. O limite de tabelas é de 5, acima deste número
as despesas correm por conta do autor;
♦ Figuras, correspondem as ilustrações, fotografias, desenhos, gráficos etc., adotar o mesmo procedimento das tabelas quanto a numeração
e títulos. Usar a abreviação figura para todas as ilustrações acima, excetuando-se para as tabelas e gráficos.
10 AGRADECIMENTOS. Quando pertinentes, dirigidos à pessoas ou instituições que contribuíram para a elaboração do trabalho.

