SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Boletim Inovação Tecnologia e Saúde - ITEC-Saúde
Normas de publicação

O Boletim Inovação Tecnologia e Saúde, ITEC-Saúde é uma publicação eletrônica com
atualização dinâmica, sob a coordenação da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos de Saúde - CCTIES e gestão da BVS Rede de Informação e
Conhecimento da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Tem como foco principal a
divulgação de publicações técnicas, científicas, notícias e informações da área de Inovação e
Tecnologia em Saúde, abrangendo temas em Inovação Tecnológica, Avaliação de
Tecnologias, Gestão de CT&I em Saúde, Patentes, Transferência de Tecnologia,
Prospecção Tecnológica, Estudos de Mercado, Pesquisa Clínica, Difusão do
Conhecimento, e outros relacionados.
A proposta do Boletim ITEC-Saúde é ter atualizações dinâmicas e disponibilizar, a cada três
meses, uma edição impressa com os principais destaques do período.
Todo o conteúdo encaminhado para publicação passará por avaliação da Equipe Editorial e
da coordenação do Boletim ITEC-Saúde, e será de inteira responsabilidade do autor. O
Boletim ITEC-Saúde não emitirá opiniões sobre as matérias enviadas para publicação.
Os conteúdos devem ser encaminhados com cópia, para os e-mails:
bvs-ric@saude.sp.gov.br, sgsaes@saude.sp.gov.br e boletimitecsaude@gmail.com

Os Núcleos de Inovação Tecnológica dos Institutos de Pesquisa da SES/SP, poderão se
utilizar deste veículo de comunicação para divulgar suas tecnologias, eventos, notícias e
informações que contribuam para sua promoção e maior visibilidade.
O conteúdo do Boletim ITEC-Saúde será composto por:
 Notícias: texto em Word com formato jornalístico, até 5.000 caracteres, até 2 (duas)
imagens, com identificação de autoria e fonte.
 Artigos: texto em Word, com até 15.000 caracteres, até 4 (quatro) imagens (incluindo
gráficos e tabelas, se for o caso), que deverão ser encaminhados em arquivos
separados e devidamente identificados, constando créditos, fonte e legenda. As
referências

bibliográficas

deverão

seguir

o

estilo

Vancouver

(ICMJE

-

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniformrequeriments.html). Os artigos devem conter autoria
e afiliação do autor. Serão observadas a qualidade e a pertinência do texto, para sua
publicação.
 Editoriais: textos em Word de convidados especiais, com formato jornalístico, com até
4.000 caracteres.
 Opiniões: Texto em Word com até 8.000 caracteres, sobre temas que serão
solicitados a profissionais atuantes nas áreas específicas que compõem a temática
deste Boletim.
 Documentos técnicos: constituem os documentos produzidos e relacionados às áreas
pertinentes ao Boletim (normatização, diretrizes, protocolos de trabalho, etc).
 Pareceres Técnico-Científicos: serão aceitos resumos executivos dos PTCs em
andamento e os documentos na íntegra, após sua conclusão. Deverão ser enviados
em formato pdf.

 Literatura Recomendada: para este item, podem ser encaminhados links, referências
bibliográficas, sugestões e/ou lançamentos de publicações, pertinentes às áreas que
compõem o boletim.
 Resenhas: Texto em Word, com até 6.000 caracteres com o objetivo de analisar ou
sintetizar livros, artigos, sites, teses de interesse da área de C&T em Saúde.
 Entrevistas, vídeos, slides de apresentação, links, folders e qualquer outra
informação ou suporte que esteja vinculado à temática do Boletim ITEC-Saúde.

Todas as imagens inseridas em artigos, notícias, opiniões, deverão estar em alta resolução
(300dpi) num formato não inferior a 28x16cm. Imagens com resolução inferior, não poderão
ser utilizadas na versão impressa.
Para o boletim na versão eletrônica, o padrão da imagem é 75dpi, 800x600px.

Estas normas poderão ser revisadas a qualquer momento, de acordo com as demandas
do Boletim ITEC-Saúde e a avaliação de seu Corpo Editorial.
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