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Instruções para autores 

I. da revIsta

Anales de la Facultad de Medicina é uma 
publicação oficial da faculdade de Me-
dicina da Universidade Nacional Mayor 
de San Marcos, visando a divulgação de 
assuntos de ensino, investigação e ques-
tões relacionadas com a prática médica, 
ensino universitário e a melhoria da saúde 
pública.

II. alcance e polítIca edItorIal

editorial.-•	  Destinado a aspectos do-
utrinais da Facultad de Medicina San 
Fernando, a questões que exigem por 
sua importância e actualidade a opinião 
institucional como órgão colegial,a arti-
gos ou tópicos publicados em Anales. 
Esta seção é da exclusiva responsa-
bilidade do editor da revista ou seus 
convidados. 

artigos originais.-•	  Corresponde à seção 
de trabalho original e inéditos de várias 
especialidades. 

 No caso de Ensaios Clínicos, estes 
devem respeitar o Regulamento dos 
Ensaios Clínicos no Peru, aprovado pelo 
DS N ° 017-2006-SA. 

 Para considerar a publicação desses 
trabalhos deve atender aos seguintes 
requisitos: 

 resumen 
 O resumen, em não mais de 250 pala-

vras, fornecerá o contexto ou plano de 
fundo para o estudo, efeitos, procedi-
mentos básicos, principais resultados 
e conclusões principais. 

 Introdução: Contexto ou plano de fundo 
para o estudo, a natureza do problema 
e seu significado. 

 objetivos: Razão ou finalidade (s) do 
estudo. 

 desenho: Tipo (s) de investigação, por 
exemplo, aleatório ou não, duplo-cego, 
controles, atribuição do grupo. 

 lugar: Instituição ou instituições onde 
foi realizado o inquérito, indicando se é 
hospital docente. 

 participantes: Temas de estudo ou de 
animais de laboratório ou de outros 
materiais. 

 Intervençoes: Procedimentos execu-
tados, seleção de sujeitos de estudo 
ou animais de laboratório, métodos de 
observação e intervenção, duração, 
análise estatística 

 principais medidas do resultado: Resul-
tados primários para avaliar os resulta-
dos do estudo desenvolvido. 

 resultados: As principais conclusões, 
efeitos específicos e sua magnitude, 
bem como seu significado estatístico. 

 concluçoes: Qual tem sido no Studio, 
será uma ênfase em questões ou 
comentários novos e importantes do 
estudo. 

 palavras clave: Três a 10 palavras ou 
frases que ajudem a categorizar o ar-
tigo. Use os termos de materia medica 
index (MeSH). 

 abstract: Resumen em inglês. 

 Key words: Palavras-clave em inglês. 

 Introdução 
 Define o objecto do artigo e resume a 

justificação para o estudo. Ele também 
fornece antecedentes relevantes e não 
inclue dados ou conclusões do trabalho 
que está sendo relatado. Esta seção 
inclui uma breve referência da literatura 
relevante. 

 Métodos 
 Composto por: 

 Material: Você descreva resumidamente 
as características do material estudado 
ou utilizados no trabalho. 

 Métodos: Ele irá identificar a metodo-
logia utilizada e indique, em pormenor, 

os dados apenas quando eles têm 
características originais ou pouco con-
hecidos. 

 Descreva os métodos estatísticos com 
detalhes suficientes para permitir a 
verificação dos resultados um leitor 
que conhece e tem acesso aos dados 
originais. Sempre que possível, quanti-
ficar e apresentar conclusões à medida 
adequada de segurança, tais como 
intervalos de confiança ou indicadores 
de erro. 

 Observe os procedimentos éticos e 
deontológicos realizados para a inves-
tigação. 

 resultados 

 Devem ser objectivas, natureza, com 
análise estatística, sempre que ade-
quado, sem interpretação pessoal. Os 
resultados devem ser apresentados em 
uma seqüência lógica no texto, tabelas e 
ilustrações; enfatizam ou resumem ape-
nas informações importantes. Tabelas e 
figuras devem ser usadas no estritamen-
te necessário para explicar o material e 
a avaliar o número de suporte. Use grá-
ficos como uma alternativa para tabelas 
com muitas entradas. Correspondente 
de figuras e tabelas serão acompanha-
das em folha separadamente de acordo 
com a especificado no III. 

 discussão 

 Inclui a interpretação dos resultados, 
sua concordância ou discordância com 
os objectivos do estudo ou trabalho 
feito por outros autores sobre o mesmo 
assunto e a ponta ou postulou relevan-
tes. 

 Além disso, se relacionam com as con-
clusões com os objetivos do estudo, 
mas evitar frases não qualificados e 
conclusões não suportados pelos da-
dos. 
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 obrigado 
 Um local conveniente no artigo deve es-

pecificar e apreciar colaboração clínica 
ou médica, assistência técnica ou apoio 
financeiro ou material, especificando a 
natureza dele. 

 referências bibliográficas 
 Eles devem ser numerados em alga-

rismos arábicos entre parênteses, na 
ordem em que eles são mencionados 
no texto, tabelas e legendas em primeiro 
lugar. Eles serão apresentados na pla-
nilha separadamente. O estilo usado 
será conforme mostrado nos exemplos 
dados nos formatos utilizados pelo 
Index Medicus (para uma nova revisão 
requisitos uniformes para manuscritos 
submetidos aos jornais biomédicos, 
disponível em: http://www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html) 

 para artigos: sobrenome do autor ou 
autores, seguidos das iniciais do nome 
sem ponto, ponto, o título do trabalho, 
ponto, nome abreviado de revista, pon-
to, ano; volume: páginas que incluem.

 para os textos: sobrenome do autor 
ou autores, seguidos das iniciais do 
nome, título na língua original, número 
da edição, cidade: Editor de casa e ano 
de publicação: páginas. 

 comunicação curto.-•	  Escrever sobre um 
assunto que o autor apresenta a revista 
para seu conhecimento e discussão. 

 casos clínicos.-•	  Serão consideradas 
para publicação apenas aos casos que 
interesses de seu diagnóstico, raridade 
observação ou aparente interesse, 
seja mérito. Compreende as seguintes 
peças: introdução, história clínica e 
discussão. 

 revisão de tópicos.-•	  Será uma revisão 
da doença de um determinado aspecto 
científico. O seu objectivo deve ser 

resumir, analisar, sintetizar e atualizar 
informações sobre o assunto. 

 tópicos de discussão.-•	  Destinados a 
apresentar, apoiar e enriquecer o deba-
te sobre áreas de interesse no domínio 
da medicina e saúde pública. 

 História.-•	  Procure uma passagem histó-
rica anedótica ou biográfica relacionada 
para a faculdade ou a medicina. 

 esboço biográfico.-•	  Destinada a desta-
car a biografia de um médico peruano 
contemporâneo, cujo trabalho teve pro-
funda influência na vida médica do país. 
Esta seção irá ser encomendada pelo 
Comitê Editorial para qualquer colegial 
profissional. 

 crônicas.-•	  Eventos que ocorrem no 
campo administrativo, a faculdade e 
o Conselho Universitário, resoluções 
Rectorales que estão relacionadas com 
os acordos do Conselho da faculdade. 

Nota.- Seções das Anales da Facultad 
de Medicina de San Fernando indicadas an-
teriormente, não implica necessariamente 
obrigatório a ser incluído nesta publicação, 
nem excluir outros tópicos de qualidade 
que merecem ser considerados. 

III. ForMulárIo e a preparação 
dos ManuscrItos

Os documentos devem ser enviados em 
original com uma cópia, páginas escritas 
em máquina, engrossadas, numeradas e 
com margem de 4 cm, ISO A4 papel 212 
x 297 mm. Além de cópias do manuscrito, 
deve enviar um disco compacto é devida-
mente registrado no Word para Windows 
e gráficos ou tabelas no Word ou Excel. O 
trabalho original não deve ultrapassar 15 
páginas. Os 'resumos de livros' não devem 
exceder 500 palavras. As páginas numera-
das seguirao as recomendações do Comitê 
Internacional de editores do jornal médico. 

Home page deve ter o título da obra, título 
abreviado, nome ou nomes de autores, 
autores, instituições ou organismos que su-
porte a investigação, o nome e o endereço 
do autor, que pode enviar correspondência 
sobre o artigo no local de trabalho. 

Tabelas (tabelas) e ilustrações serão 
consideradas estritamente úteis para a 
compreensão do texto. Não devem existir 
repetições com respeito ao texto. 

Todas as ilustrações devem ser envia-
das em separado, indicando claramente 
sua numeração e orientação e o lugar 
do texto que deve ser localizado nas 
páginas. 

Fotografias ou reproduções de raios-x 
devem ser preto e branco e de excelente 
qualidade técnica, a fim de facilitar o 
acesso aos clichês aceitável. Na reverso 
a posição a publicação deve ser indi-
cada. Publicações de reproduções de 
cor devem ser consultadas para o editor 
responsável.

Iv. subMIssão de ManuscrItos 

Todos os trabalhos devem anexar a • 
declaração sob juramento, devidamente 
assinada por todos os autores format: 

http://Medicina.unmsm.edu.PE/Anales/
Declaración_Jurada.doc 

Trabalhos devem ser apresentados em • 
original e copia, acompanhado de um 
CD com o artigo, incluindo gráficos e 
imagens; e a declaração sob juramento, 
para o endereço: 

Universidade Nacional de San Marcos 
Facultad de Medicina de San Fernando 
Avenida Grau 755, Lima 1, Peru. 

Para mais informações contacte a: • 

Telefone: 511-6197000 Anexo 4672 
E-mail: anales@unmsm.edu.pe;  
analesfm@yahoo.com.


