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Escopo e política

A Revista de Patologia Tropical se propõe a difundir o conhecimento no 
campo das doenças transmissíveis, incluindo seus agentes e vetores nos seres vivos e suas 
consequências na saúde pública. Para isso, aceita artigos originais, comunicações (notas), 
relato de casos, atualizações e resenhas, tanto na área humana como animal ou vegetal, sobre 
temas de interesse da Patologia Tropical e Saúde Pública em português, espanhol e inglês.

Os manuscritos são submetidos aos consultores e somente são publicados quando 
recebem parecer favorável. As opiniões emitidas são de inteira responsabilidade do autor, 
não refletindo a opinião do Conselho Editorial. Os autores devem revelar quaisquer conflitos 
de interesse de ordem financeira, pessoal ou de relações com pessoas ou organizações que, 
teoricamente, possam influenciar no teor do manuscrito.

O encaminhamento do manuscrito deverá ser acompanhado de carta assinada por 
todos os autores, na qual conste seus nomes completos e endereços eletrônicos, a reafirmação 
de que o material não foi publicado nem está sendo submetido a outro periódico, além da 
concordância em transferir direitos de reprodução em todas as mídias e formatos para a 
Revista de Patologia Tropical. Juntamente com o manuscrito, devem ser apresentados nomes 
e endereços de correio electrônico de três revisores em potencial. Os editores reservam-se o 
direito de decidir se os revisores sugeridos serão consultados.

As pesquisas que envolvam seres humanos ou animais requerem uma prévia 
aprovação do Comitê de Ética correspondente.

Visando à globalização deste periódico, será dada preferência para artigos originais 
no idioma inglês.

Preparação do manuscrito

Os manuscritos deverão ser enviados para a Revista de Patologia Tropical pelo 
site: http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp ou pelo e-mail: revista@iptsp.ufg.br.

Na preparação do manuscrito, deve ser usado o software Microsoft Word, versão 
2003 ou mais recente, fonte Times New Roman tamanho 12, com espaço duplo em todo o 
texto e margens com pelos menos 3cm. O limite de palavras é de 6.000 com até seis inserções 
(figuras e tabelas).

O manuscrito deve conter título, resumo e descritores no idioma do texto e no 
idioma inglês, quando este não for o idioma do texto.

Os artigos originais devem apresentar a seguinte estrutura:
a) título; b) autor(es); c) e-mail do autor correspondente; d) filiação científica 

(Departamento, Instituto, Faculdade, Universidade, País); e) órgão financiador (se houver); 
f) resumo (com, no máximo, 250 palavras); g) descritores (três a cinco); h) título em 
inglês, abstract e key words; i) introdução e objetivos; j) material e métodos; k) resultados; 
l) discussão e conclusões; m) agradecimentos; n) referências; o) figuras e tabelas com 
respectivas legendas.

As citações devem ser numeradas de acordo com a lista de referências. Se o nome 
do autor fizer parte da frase, a formatação é a seguinte: a) com um autor: Dubey (2003), b) 
com dois autores: Borges & Mendes (2002), c) com mais de dois autores: Borges et al. (2007).



As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, numeradas em ordem 
crescente, com entrada pelo último sobrenome do(s) autor(es). Quando houver mais de um 
trabalho do mesmo autor citado, deve-se seguir a ordem cronológica das publicações.

Exemplos de referências:
a) artigo: Wilson M, Bryan RT, Fried JA, Ware DA, Schantz PM, Pilcher JB, Tsang VCW. 

Clinical evaluation of the cysticercosis enzyme-linked immunoelectrotransfer blot in 
patients with neurocysticercosis. J Infect Dis 164: 1007-1009, 1991.

b) artigo de revista na internet: Figueredo RM, Leite C. As práticas de precauções/isolamento 
a partir do diagnóstico de internação em unidade de moléstias infecciosas. Rev Eletr Enf 
8: 358-362, 2006. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_3/v8n3a06.
htm. Acesso em 01/12/2010.

c) dissertação/tese: Spadeto AL. Eficácia do Benzonidazol no tratamento de crianças com 
infecção crônica pelo Trypanosoma cruzi após 6 anos de seguimento: Ensaio clínico 
aleatório, duplo-cego, placebo controlado. Goiânia [Dissertação de Mestrado em 
Medicina Tropical - IPTSP/UFG], 1999.

d) livro: Smith PG, Morrow RH. Ensayos de Campo de Intervenciones en Salud em Países 
en Desarrollo: Una Caja de Herramientas. OPAS. Washington, 1998.

e) capítulo de livro: Prata A R. Esquistossomose Mansoni. In: Veronesi R. Doenças 
Infecciosas e Parasitárias. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, 1991.

As referências devem estar de acordo com os requisitos para manuscritos em periódicos 
biomédicos (Consulte: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Para abreviar os títulos dos 
periódicos, siga o estilo usado no “Index Medicus” (Consulte:http://ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
?db=journals&TabCmd=limits). É necessário que as chamadas numéricas correspondam ao 
número estabelecido na lista de referências. Notas de rodapé devem ser evitadas.

Outros tipos de manuscritos que não sejam artigos originais, tais como 
comunicações (notas), relatos de caso e atualizações, não precisam, necessariamente, seguir 
a estrutura descrita acima.

As ilustrações devem apresentar a qualidade necessária para permitir uma boa 
reprodução gráfica. Imagens digitais devem ter resolução aproximada de 300 dpi, com 11 cm 
de largura e ser designadas como figura (Figura 1, Figura 2 ...) no texto. As tabelas devem 
ser executadas no mesmo programa usado na elaboração do texto. As fotografias coloridas 
estarão disponíveis na versão on-line da revista. Para a versão impressa, todo o material 
fotográfico será em preto e branco. Entretanto, se os autores optarem pela publicação de 
fotografias coloridas na versão impressa, as despesas decorrentes do processo de separação 
de cores caberão aos autores do trabalho.

Aceite do artigo

Os manuscritos serão aceitos após o cumprimento de todas as etapas da tramitação. 
Todos os manuscritos serão submetidos aos revisores de língua portuguesa, espanhola e 
inglesa com experiência em publicações na área.

Os autores terão direito a cinco separatas de seus trabalhos. Maior número poderá 
ser solicitado, às expensas dos autores, por meio de contato com o editor. 

Endereço da Revista de Patologia Tropical: Caixa Postal 131, CEP 74001-970 
Goiânia, GO, Brasil.



INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Scope and policy

The Revista de Patologia Tropical aims to spread knowledge in the field of 
transmissible disease agents and vectors in living beings and their public health consequences. 
In order to do so, this journal accepts original articles, communications (notes), case reports, 
updates and reviews, both in human and animal or plant, on topics of interest to the Tropical 
Pathology and Public Health areas, in Portuguese, Spanish and English. 

Manuscripts are peer-reviewed and are published only if they are accepted. The 
views expressed are the sole responsibility of the author and do not reflect the opinion of 
the Editorial Board. Authors should disclose any conflict of financial, personal or other 
relationships with people or organizations that could inappropriately influence the manuscript 
or be understood as such.

The manuscript submission must be accompanied by a letter signed by all authors 
stating the full name and email address, confirming that the material has not been published 
or is under consideration for publication elsewhere, and agreeing to transfer copyright in all 
media and formats for Revista de Patologia Tropical. Please submit, with the manuscript, the 
names and e-mail addresses of 3 potential referees. Note that the Editors retain the sole right 
to decide whether or not the suggested reviewers will be consulted.

Research involving humans or animals require a prior approval from the 
corresponding Ethics Committee.

Aiming the globalization of this journal, preference will be given to original 
articles in English.

Manuscript preparation

Manuscripts should be sent to the Journal of Tropical Pathology at the site: http://
www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp or by e-mail: revista@iptsp.ufg.br.

The manuscript should be prepared using Microsoft Word software version 2003 
or later, Times New Roman, size 12 double-spaced throughout the text and margins with at 
least 3cm. The word limit is 6,000 with up to 6 insertions (figures and tables).

The manuscript should contain title, abstract and key words in the original 
language and English, when this is not the language of the text.

Original articles should have the following structure:
a) title b) author (s), c) e-mail of the corresponding author; d) scientific affiliation 

(department, institute, college, university, country), and) financing organ (if any); f) a 
summary (with a maximum of 250 words); g) key words (three to five); h) English title, 
abstract and key words i) introduction and objectives; j) materials and methods, k) results; 
l) discussion and conclusions m) acknowledgments, n) references o) figures and tables with 
their captions.

Citations should be numbered according to the reference list. If the author’s name 
is part of a sentence use the following format: a) with one author Dubey (2003), b) with two 
authors: Borges & Mendes (2002) and more than two authors: Borges et al. (2007). Footnotes 
should be avoided.



References should be presented in alphabetical order, numbered in ascending 
order, with input by the last name (s) of author (s). When more than one work by the same 
author cited, the citation should follow the chronological order of publication. References 
examples
a) article: Wilson M, Bryan RT, Fried JA, Ware DA, Schantz PM, Pilcher JB, Tsang VCW. 

Clinical evaluation of the cysticercosis enzyme-linked immunoelectrotransfer blot in 
patients with neurocysticercosis. J Infect Dis 164: 1007-1009, 1991.

b) journal article on the Internet: Figueredo RM, Leite C. The practical of precaution/
isolation from the medical diagnosis in infectious disease unit. Rev Eletr Enf 8: 358-362, 
2006. Available at: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_3/v8n3a06.htm. Acessed at 
01/12/2010.

c) dissertation / thesis: Spadeto AL. Efficacy of benznidazole in treatment of children with 
chronic infection with Trypanosoma cruzi after 6 years of follow-up: A randomized 
controlled trial, double-blind, placebo-controlled trial. Goiânia [Dissertation in Tropical 
Medicine - IPTSP / UFG], 1999.

d) book: Smith PG, Morrow RH. Field Trials of Health Interventions in Developing 
Countries: A Toolkit. OPAS. Washington, 1998.

e) book chapter: Prata A R. Mansonic Schistossomiasis. In: Veronesi R. Infectious and 
Parasitic Diseases. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, 1991.

References should conform to the requirements used for manuscripts in biomedical 
journals (Consult: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). The titles of the journals should 
be abbreviated according to the style used in the Index Medicus. Consult: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals&TabCmd=Limits

Other types of manuscripts other than original articles such as communications 
(notes), case reports and updates should not necessarily follow the structure described above. 

The illustrations must meet the quality standards necessary to allow a good 
reproduction. Digital images should be approximately 300 dpi resolution, 11 cm wide and 
should be designated as figure (Figure 1, Figure 2 ...) in the text. Tables should be executed 
on the same software used in the preparation of text. The color photographs are available in 
the online version of the Journal. The print version of the photographs will be in black and 
white. However if the authors opt for the colored version of the photographs also in the print 
version the extra costs of the colour offsets reproduction will be of the author’s responsibility.

Acceptance of the manuscript

The manuscripts will be accepted after compliance with all stages of processing. 
All manuscripts will be submitted to the reviewers of Portuguese, Spanish and English 
languages with experience in publications in the area.

The authors are entitled to five offprints of their work. Greater number may be 
requested at the expense of the authors, through contact with the Editor.

Address of the Revista de Patologia Tropical: Caixa Postal 131, CEP 74001-970 
Goiânia, GO, Brazil.


