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Olá! 
 
Estamos muito felizes por você estar aqui em nosso Programa de Produtores de 

Conteúdo. Procuramos pessoas apaixonadas por sua profissão, que gostam de escrever e 

de compartilhar conhecimento e experiências. 

 

Obrigada pelo interesse, estamos ansiosos para ler seus conteúdos! 

 

 

O que escrever?   
 

As possibilidades são muitas! Nós temos diversas categorias, temas, formatos e intuitos 

diferentes.  

 

Os assuntos mais procurados da sua área estão nesta planilha. Lá você pode analisar todas 

as opções, escolher a que mais te interessa, encaixar em alguma destas categorias abaixo e 

mandar ver!  

 

Ah!!! Não esquece de dizer qual categoria e tema você escolheu, viu? Pode ser no início 

do email ou do próprio texto. 

 

 

1. Textos do futuro 

 

Tecnologia, atualizações… O que há de novo? 

 

2. Notícias 

 

Informações recentes de acontecimentos relacionados a sua profissão ou a saúde de um 

modo geral. 

 

3. Experiências profissionais 

 

Compartilhe o que você tem feito de importante, que seja enriquecedor e relevante para 

seus colegas.  

 

4. História 

 

Temos um (a) historiador (a) por aqui? Conte algo que aconteceu ao longo do percurso da 

sociedade e que foi importante para o desenvolvimento da área da Saúde. 
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5. Artigo Científico 

 

Publique seu artigo científico com a gente! Compartilhar pesquisas, estudos e 

conhecimento é nosso maior desejo. 

 

6. Educação 

 

Escreva sobre a educação na área da saúde. Tem alguma ideia sobre isso? Quer 

compartilhar alguma inovação? Quem sabe dicas de estudos ou de planejamento? 

 

7. Gerenciamento e negócios 

 

Gosta da parte de gerenciar negócios e quer dar dicas sobre isso? Pode ser sobre clínicas, 

negócios digitais ou produtos! 

 

8. Aplicação da teoria na prática  

 

Fale sobre uma técnica e mostre casos com aplicações da mesma. Compartilhe quais são 

as manhas particulares para fazer, ensine como você faz. 

 

9. Como proceder: Casos mal-sucedidos   

 

Como trabalhar em casos a partir de um tratamento mal sucedido. Aqui o conceito é: errar 

rápido para aprender rápido. Todo mundo erra, mas o que fazer a partir disso? 

 

10. Analogias funcionam   

 

Já parou para pensar como às vezes analogias com coisas que não são do assunto, acabam 

fazendo a gente entender melhor a respeito? Ensine algo fazendo uma analogia 

interessante, fora da caixa.  

 

11. Quiz de conhecimento   

 

Perguntas técnicas da área, acompanhadas de um gabarito no final. Todo mundo gosta de 

consumir conteúdos dinâmicos! 

 

12. Concursos 

 

Tudo que for sobre concursos, seja sobre matérias que caem nas provas, a atuação em 

alguma instituição específica ou seja como você conseguiu ser aprovado. 
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13. Residências 

 

Nos conte mais sobre as provas, as escolhas, a forma de preparação ou sobre como você 

se fez para ser aprovado (a). 

 

14. Desenvolvimento profissional 

 

O desenvolvimento profissional é aquele conteúdo técnico que você pode escrever de 

maneira livre, trazendo informações e desenvolvendo o tema que foi escolhido na planilha. 

Ajudando também na realização profissional dos seus colegas. 

 
Para quem escrever? 

 
Bem, você irá escrever para você! Pense nisso: o que você, profissional da saúde, gostaria 

de ler?  

 

Nosso público é composto por:  

dentistas/fisioterapeutas/psicólogos/nutricionistas/enfermeiros/veterinários que estão 

procurando fazer/fazem/fizeram uma especialização, concurso ou residência. 

 

Aproxime-se do leitor, pense no que seria relevante e enriquecedor para ser lido. 

 

 
Como escrever? 

 
Ok, agora vamos à técnica. Como escrever o texto? Você já deve ter percebido que são 

vários formatos, mas fique tranquilo porque vamos te ajudar nessa :) 

 

Para cada categoria existem padrões que combinam e que se encaixam melhor com 

elas, vamos ver as possibilidades: 

 

Formalidade 

 

● Amigasso 

 

O Amigasso é aquela forma de escrita que fala super descontraída com o leitor, traz uma 

intimidade e parceria maior, tá ligado? 

 

Óbvio que isso não significa que o português vai ficar esquecido, usando abreviações e 

ignorando regras da gramática.  
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Porém gírias, às vezes, são legais e se quiser conversar dessa forma com o leitor, sua 

escrita precisa ser livre e se aproximar com a oralidade, né? 

 

Amigasso fica bem com as categorias: 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 

 

● Conhecido 

 

O Conhecido é uma linguagem nem tão informal e nem tão formal. É uma conversa 

simples, com uma comedida aproximação com o leitor, se assemelha mais com a escrita do 

que a oralidade.  

 

É ótimo para os temas em geral e principalmente para aqueles que não se sentem 

confortáveis em escrever tão informalmente, mas entende que a leitura pode ser tranquila, 

dinâmica e sem muitos distanciamentos. 

 

Cabe nas categorias: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 

 

● ABNT 

 

ABNT é o estilo de escrita que faz-se necessário em artigos. São indispensáveis para esses 

temas e solicitamos que sejam utilizados ao máximo a eles, evitando aos demais. 

 

Adequado à categoria: 5. 

 

 

Independente da formalidade escolhida, o texto precisa ser imparcial. Não é adequado 

inserir opiniões pessoais acerca do que não é voltado à profissão. 

 

 

Tamanho do texto 

 

Vamos estabelecer o limite mínimo de 1 página e meia e o máximo de 4 páginas.  

 

O tamanho precisa estar de acordo com a categoria e assunto escolhidos. Não dá pra 

escrever apenas 5 linhas de algo super complexo da categoria “Aplicação da teoria na 

prática”... Pelo menos não ficará completo. Assim como não é legal escrever 4 páginas de 

um “Notícia” simples. 

 

 

Fonte, espaçamento e etc. 

 

Vamos de arial todo mundo, ok? 

 

➢ O tamanho do texto todo precisa ser 11. 

➢ O título será tamanho 18 
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➢ Alinhado à esquerda. 

➢ Espaçamento 1,15 

 

Formato de arquivo 

 

Nos envie em um formato editável, não nos mande em .pdf, ta bem? 

 

 

Título 

 

O título é o nome da sua obra-prima! Pense em um nome que defina ela e que seja bem 

instigante, chamativo. Ele não pode ter mais do que 70 caracteres! Não vale o tema da 

planilha como título, gente! Capriche! 

 

Estrutura do Texto 

 

O tamanho dos parágrafos é importante para a construção de uma leitura leve. Procure 

escrever parágrafos curtos de, no máximo, 6 linhas cada. Os períodos também precisam 

ser pequenos. Nada de escrever 6 linhas sem ao menos 1 ponto de continuação.  

 

É sempre bom dividir seu texto em Headlines (Intertítulos), isso ajuda o leitor a se 

localizar melhor em seu conteúdo. Um texto sobre Legislação do SUS, por exemplo, 

poderia ter Headlines como: “Entendendo melhor a Legislação do SUS” e “Como a 

Legislação é aplicada”. Se o texto for pequeno (menos de 2 páginas) essa divisão não se 

torna tão necessária.  

 

Sempre que puder, use bullet-points (tópicos). Eles são muito bons para quebrar o ritmo 

de leitura e chamar a atenção sempre que você for listar algo como: 

 

● Tipos de tratamento; 

● Pontos importantes de uma Legislação; 

● Passos de um procedimento; 

● Formas de aplicação de algo; 

● Possibilidades de atuação;  

● Etc. 

 

Viu? Os bullet-points chamam atenção e ajudam muito na organização do texto! 

 

Todas essas orientações são importantes tanto na hora de escrever (as ideias se organizam 

bem melhor estruturalmente), quanto na hora de encantar os leitores após a publicação. 

Elas tornam a leitura mais dinâmica e deixam seu texto mais fluido.  
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Referências 

 

Referências, referências e referências. Fontes, para as notícias. Não aceitaremos textos sem 

as referências. 

 

 

Revisão 

 

Revise, por favor, seu texto. Muitas vezes deixamos passar errinhos que não percebemos 

mesmo!  

 

Uma dica? Depois que terminar, esquece um pouco sua obra, vai tomar um café, dar uma 

volta, quem sabe dormir. E só então você dá aquela revisada com o cérebro fresquinho. Por 

isso é importante não deixar para o último dia de entrega. 

 

 

Capa? Fotos? 

 

Deixe a capa com a gente!  

 

Sobre as imagens: pode colocar no texto, se ela não tiver direitos autorais ou se for sua, 

usaremos. Se quiser colocar uma indicação de imagem para fazermos/procurarmos, fique à 

vontade.  

 

PS: Elas não contam como tamanho de texto. Ou seja, se, com imagens, seu documento 

conta 5 páginas e as fotos ocupam 3, seu texto tem 2 páginas. 

 

PS²: Não enviem as imagens em anexos separados, as coloquem no mesmo documento do 

texto. 

 

 

DICAS! 

 

Use negrito (com moderação)! 

 

Ei, quer fazer um texto GOSTOSO de ler? Dá uma grifada no que é importante, mas só no 

que é importante. Se você grifa 3 linhas inteiras, qual a razão de grifar? 

 

Seja interativo! 

 

Pode conversar com o leitor, se a formalidade do seu texto permitir. Uma boa dica para 

isso é fazer perguntas! Causam uma interação maior, não acha? Só lembra de sempre 

responder à pergunta se ela não for retórica. 
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Use as palavras chaves mais pesquisadas. 

 

PRESTA ATENÇÃO NISSO, ESCRITOR!!! 

 

É importante colocar em seus textos palavras-chave que são mais pesquisadas por seus 

leitores. Pode colocar ali no comecinho do texto, fica lindo, você vai ver. 

 

Algumas formas de descobrir que palavras são essas, é utilizando ferramentas como o 

Google Trends e o keyword tool, que dão dicas do que está sendo mais pesquisado no 

momento a partir de determinado assunto. 

 

Essas palavrinhas mágicas são essenciais para que categorizemos seu texto e ele seja 

encontrado com facilidade por quem procura esse determinado assunto. O ideal é que a 

palavra-chave principal se repita, ao menos, 3 vezes em seu texto. 

 

 

Não faça plágio, óbvio! 

 

Não aceitamos plágio, até porque é crime. Se você tem dúvidas quanto ao que caracteriza 

plágio, tem esse documento da UFRGS que fala um pouco do plágio na escrita acadêmica.  

 

E tem também esse post legal do Rockcontent que aborda o plágio em conteúdos em 

geral. 

 

 

Links 

 
Fique a vontade para colocar links para sites importante ou até links para outros textos seus 
que tem a ver com seu texto. 
 
 

Pra onde isso vai? 
 

Beleza, nós já vimos vários temas, como escrever, para quem escrever, agora precisamos 

falar para ONDE vai sua produção. São esses os canais: 

 

➢ Blog 

➢ Newsletter 

➢ Revista Digital (apenas para textos de Odontologia) 

➢ Redes Sociais 

 

Todos os textos são publicados em nosso Portal, divulgados em nossas redes sociais e 

possuem chances de entrar em nossas Newsletters.  
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Porém, para os estudantes e profissionais de Odontologia, alguns conteúdos também 

podem ser selecionados para a revista digital Odonto Review e para a Newsletter de 

Odonto. A curadoria escolhe os textos que se encaixam melhor nesses canais e você pode 

ajudar sinalizando seu interesse tanto no e-mail, quanto no início do texto. 

 

Uma dica para ter mais chances de publicar na revista é procurar desenvolver essas 

categorias: 

 

● Como aplicar: Aplicação da teoria na prática  

● Experiências profissionais 

● Como proceder: Casos mal-sucedidos   

● Analogias funcionam   

● História da odontologia 

 

E para ter mais chances de ter seu texto na Newsletter é escrever na categoria Notícias. 
 

 
 

Quem é você? 
 

Os leitores (e nós também) queremos saber quem está produzindo esse conteúdo, quem é 

você. É muito importante e também traz muita visibilidade as pessoas conhecerem o autor.  

 

Você deve enviar um e-mail para comunidadesaude@sanar.com com seu texto editável em 

anexo e as seguintes informações: 

 

● Seu nome  

● Sua profissão + especialidade se tiver 

● e-mail para contato 

● Whatsapp/número de celular (fique tranquilo, não iremos divulgar) 

● Perfil do Instagram/Linkedin/Twitter e outras redes que quiser 

● Uma foto sua bem bonitona e legal! 

● Ah, fala um pouquinho de você também, sei lá, o que gosta de fazer nas horas 

vagas, suas maiores habilidades. 

 

Essas informações vão no corpo do e-mail. 

 

- 

 

Gostou? Ta animada (o)? Então vamos começar!  

 

Estamos esperando pelo seu texto :D 
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