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Na Revista Fitos volume 4, de março de 2009, na página 
62, antepenúltima linha e antepenúltima coluna da Ta-
bela 1, do artigo “Elaboração de uma Cartilha Direciona-
da aos Profissionais da Área da Saúde, Contendo Infor-
mações sobre Interações Medicamentosas envolvendo 
Fitoterápicos e Alopáticos”, de autoria de C. M. Cardoso 
e colaboradores; onde se lê “Antihipertensivo (Tamo-
xifeno)”, leia-se “Tamoxifeno (tratamento de câncer de 
mama)”.
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Instruções para os autores

1. Normas Gerais

1.1 Os trabalhos enviados deverão ser inéditos, não sen-
do permitida a apresentação simultânea para outros pe-
riódicos. Reservam-se os direitos de publicação, inclusive 
de tradução, permitindo-se publicações posteriores com 
transcrição e a devida citação da fonte.

1.2 A Revista FITOS receberá para publicação trabalhos 
científicos originais e artigos de divulgação, revisão e 
atual ização, redigidos em Língua Portuguesa. O conteú-
do dos tex tos é de inteira responsabilidade dos autores, 
não refletindo obrigatoriamente a opinião do Editor-che-
fe e dos membros do Conselho Editorial.

1.3 A Revista FITOS reserva o direito de submeter todos os 
manuscritos à apreciação de consultores ad hoc, cujos no-
mes permanecerão em sigilo absoluto, e que dispõem de 
plena autoridade para decidir sobre a pertinência de sua 
aceitação, podendo, inclusive, reapresentá-Ios aos autores 
com sug estões para que sejam feitas as alterações neces-
sárias e/ou para que os mesmos sejam adequados às nor-
mas editoriais da Revista. Os trabalhos que não forem se-
lecionados para publicação serão devolvidos aos autores.

1.4 Qualquer conceito emitido nos trabalhos publicados 
serão de responsabilidade exclusiva dos autores, não re-
fletindo obrigatoriamente a opinião do Editor-chefe e do 
Conselho Editorial. 

1.5 Todos os trabalhos que envolvam estudos em huma-
nos ou animais deverão estar acompanhados dos Parece-
res dos Comitês de Ética de Pesquisa em Seres Humanos 
ou em Animais das instituições a que pertencem os auto-
res, autori zando tais estudos.

2. Normas para Elaboração das Contribuições

2.1 Os autores deverão manter uma cópia dos manuscri-
tos em seu poder, em caso de eventual extravio daquele 
enviado à revista.

2.2 As figuras (fotografias, gráficos, desenhos etc.) deve-
rão ser apresentadas em folhas separadas e numeradas 
consec utivamente em algarismos arábicos. As respectivas 
legendas deverão ser claras, concisas, sem abreviaturas e 
localizadas abaixo das figuras. Deverão ser indicados os 
locais aproxima dos no texto, onde as figuras serão interca-
ladas, preferente mente, logo após sua citação no corpo do 
trabalho. No caso de fotografias ou desenhos feitos a mão 

livre, estes deverão ser colocados em envelopes à parte, 
em perfeito estado e devidamente identificados no verso, 
a lápis.

2.3 As tabelas e os quadros deverão ser apresentados em 
folhas separadas e numerados consecutivamente em 
algar ismos arábicos. As tabelas (dados numéricos) não 
podem ser fechadas por linhas laterais. As respectivas le-
gendas de verão ser claras, concisas, sem abreviaturas e 
localizadas na parte superior dos mesmos. Deverão ser 
indicados os locais aproximados no texto, onde as tabelas 
e os quadros serão in tercalados, preferentemente, logo 
após sua citação no corpo do trabalho. 

3. Formatação do Texto e Conteúdo do Trabalho

3.1 Os originais deverão ser redigidos na ortografia oficial 
e digitados em folhas de papel tamanho A4, espaço du-
plo, fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, com texto 
jus tificado, margem de 2 cm em cada um dos quatro la-
dos, e perfazendo o total de, no máximo, 15 e, no mínimo, 
5 pági nas, incluindo figuras, tabelas e quadros.

3.2 Título e subtítulo: deverão estar de acordo com o con-
teúdo do trabalho, levando em conta o âmbito da Revis-
ta. Estes deverão estar escritos em caixa alta, negritados, 
fonte tipo Times New Roman, tamanho 14. Providenciar 
também versão do título para a língua inglesa.

3.3 Autores: os nomes dos autores devem vir abaixo do 
títu lo, centralizados. O sobrenome deve ser por extenso 
seguido de todas as iniciais dos outros nomes (ex. Pereira, 
L.N.A.). No caso de vários autores, seus nomes deverão ser 
separa dos por ponto e vírgula.

3.4 Filiação dos autores: após o nome de cada autor de-
verá constar um número arábico, sobrescrito, que indica 
seu lo cal de procedência, e deverá aparecer logo abaixo 
da nomi nata dos autores, também centralizado. Deve-se 
assinalar o nome do autor principal com um asterisco 
sobrescrito, para o qual toda correspondência deverá ser 
enviada. O endereço completo (com CEP e endereço ele-
trônico) do autor principal deverá vir no final do artigo.

3.5 Resumo em português: deverá apresentar concisa-
mente o trabalho, destacando as informações de maior im-
portância, expondo metodologia, resultados e con clusões. 
Permitirá avaliar o interesse pelo artigo, pre scindindo de 
sua leitura na íntegra. Dever-se-á dar destaque ao Re sumo 
como tópico do trabalho, (máximo de 200 palavras).

A Revista FITOS é um periódico dedicado à publicação de trabalhos científicos originais, e artigos de divulgação, revisão 
e atualização, de trabalhos científicos em Fitoterapia com aproveitamento da biodiversidade brasileira. A Revista custeará 
integralmente os trabalhos de até 15 páginas, incluindo tabelas e figuras. Acima deste número de páginas, as despesas cor-
rerão por conta do(s) autor(es). Não serão aceitas fotografias coloridas, a não ser que o(s) autor(es) custeiem sua publicação, 
independente do número de páginas do trabalho.
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3.6 Unitermos: deverão identificar/representar o conteú-
do do artigo. Observar o limite máximo de 6 (seis). São 
impor tantes para levantamentos em banco de dados, 
com o obje tivo de localizar e valorizar o artigo em ques-
tão. Deverão vir separados por ponto e vírgula.

3.7 Abstract: versão do resumo para a Língua Inglesa. Evi-
tar traduções literais. Quando não houver domínio deste 
idioma, consultar pessoas qualificadas. Providenciar tam-
bém versão do título para a língua inglesa.

3.8 Key words: unitermos em inglês. Também em número 
de 6 (seis) e separados por ponto e vírgula.

3.9 Introdução: deverá estabelecer com clareza o obje-
tivo do trabalho e sua relação com outros trabalhos na 
mesma área. Extensas revisões da literatura deverão ser 
substituí das por referências à publicações mais recentes, 
onde estas revisões tenham sido apresentadas.

3.10 Material e Métodos : a descrição dos materiais e dos 
métodos usados deverá ser breve, porém suficientemen-
te clara para possibilitar a perfeita compreensão e a re-
produção do trabalho. Processos e técnicas já publicados, 
amenos que tenham sido extensamente modificados, 
deverão ser refer enciados por citação.

3.11 Resultados: deverão ser apresentados com o mínimo 
possível de discussão ou interpretação pessoal e, sempre 
que possível, ser acompanhados de tabelas e figuras 
ade quadas. Os dados, quando pertinentes, deverão ser 
submeti dos a uma análise estatística.

3.12 Discussão: deverá ser restrita ao significado dos da-
dos obtidos e resultados alcançados, evitando-se inferên-
cias não baseadas nos mesmos.
Obs.: Eventualmente, Resultados e Discussão poderão ser 
apresentados num único item.

3.13 Agradecimentos: este item é opcional e deverá vir 
an tes das Referências.

4. Referências

4.1 Referência dentro do texto:

No início da citação: autor em caixa baixa, seguido do ano 
entre parênteses. Ex. Pereira (1999)

No final da citação: autor em caixa alta e ano -ambos en-
tre parênteses. Ex. (SILVA, 1999) ou (SILVA; SOUZA, 1998) 
ou (SILVA; SOUZA; DIAS, 2000) ou (SILVA et al., 1999) ou 
(SILVA et al., 1995a,b)

Citação textual: colocar, também, a página. Ex. (SILVA, 
1999, p.24)

4.2 As Referências seguirão as normas da ABNT (NBR 
6023/agosto de 2002), e serão ordenadas alfabeticamen-
te pelo sobrenome do primeiro autor, em caixa alta e em 
ordem crescente de data de publicação. Deve-se levar 
em consid eração as seguintes ocorrências:

4.2.1 Livro com um autor (nome do livro em itálico):
COSTA, A.F. Farmacognosia. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1996.

4.2.2 Livro com dois autores (nome do livro em itálico):
SANTOS, I.F.; PEREIRA, F.L. Criando um novo mundo. São 
Paulo: Atheneu, 1995. 

4.2.3 Capítulo de livro (nome do livro em itálico):
FARIAS, C.R.M.; OURINHO, E.P. Restauração dentária.ln: 
GOLDAMAN, G.T. (org.) A nova odontologia. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, p.95-112, 1999.

4.2.4 Tese ou Dissertação (nome da tese ou da dissertação 
em itálico):
LIMA, N. Influência da ação dos raios solares na germina-
ção do nabo selvagem. Campinas, 755p. Tese (Doutora-
do) - Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Esta-
dual de Campinas, 1991.

4.2.5 Artigo de periódico (nome do periódico em itálico):
VARGAS, T.O.H. Fatores climáticos responsáveis pela morte 
de borboletas na região sul do Brasil. Revista Brasileira da 
Associação de Entomologistas, v.11, n.4, p.100-105,1996.

4.2.6 Citação de citação (nome das fontes em itálico, por 
extenso):
WAX, E. T. Antimicrobial activity of Brazilian medicinal 
plants. Journal of Brazilian Biological Research, v.41, p. 77-
82, 1977 apud Natural Products Abstracts v.23, n.8, p.588- 
593, Aug., 1978.

5. Encaminhamento dos Artigos

Os trabalhos deverão ser enviados, inicialmente, em duas 
có pias impressas, utilizando-se o programa Word for Win-
dows. Quando da aceitação do trabalho, após as devidas 
correções, deverão ser enviados um disquete contendo o 
arquivo do tra balho e uma cópia impressa. Toda corres-
pondência deverá ser enviada ao Coordenador de Edição, 
cujo endereço en contra-se na primeira página.

6. Encaminhamento dos Gráficos e Imagens

Gráficos e imagens devem ser enviados desvinculados 
do ar quivo do artigo, nos formatos TIFF ou JPEG com 
resolução de 300 dpi. Porém, os mesmos devem com-
por o arquivo no programa Word for Windows, na reso-
lução de 96 dpi, para que seja feita a leitura completa 
do trabalho.


