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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS

NORMAS EDITORIAIS
- Estas normas estão baseadas no documento “Requisitos

uniformes para originais submetidos a revistas biomédicas”
do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas
(International Committee of  Medical Journal Editors -
ICMJE) publicadas anteriormente no Jornal de Pediatria
1997; 73:213-22 e atualizadas em outubro de 2004 no site:
http://www.jped.com.br/port/normas/normas_07.asp;

- o(s) autor(es) poderá(ão) submeter no máximo dois
manuscritos na temática específica, destinados
exclusivamente à Revista Texto & Contexto Enfermagem,
os quais serão avaliados por pares(2) dentre os consultores
ad hoc credenciados;

- os manuscritos enviados à submissão deverão seguir as
normas específicas da Revista Texto & Contexto
Enfermagem, caso contrário, serão automaticamente
recusados pelo Conselho Diretor;

- os manuscritos deverão ser enviados acompanhados de
uma carta de solicitação de publicação que indique
endereço (contendo CEP – código de endereçamento
postal), telefone/fax e e-mail para contato com o(a)
autor(a) responsável, especificando a classificação do tipo
de artigo, a temática a que se refere e preenchendo a
declaração de exclusividade de destino do artigo à Revista
Texto & Contexto Enfermagem;

- serão aceitos manuscritos em português, inglês e espanhol;
- o Conselho Diretor assegura o anonimato dos(as)

autores(as) no processo de avaliação pelos consultores
ad hoc, como também é assegurado aos avaliadores o
sigilo de sua participação, permitindo liberdade em seu
julgamento (avaliação);

- os autores dos manuscritos não aceitos para publicação
serão notificados, sendo que a justificativa para a não
aceitação, será fornecida apenas aos autores que a
solicitarem;

- os manuscritos originais, sendo ou não aceitos para
publicação, não serão devolvidos aos autores. A mesma
regra aplica-se aos disquetes;

- os manuscritos resultantes de pesquisa ou relato de expe-
riência que envolverem seres humanos, deverão indicar
se os procedimentos respeitaram o constante na Declara-
ção de Helsinki (1975 e revisada em 1983), e para os arti-
gos em português, o respeito à  Resolução do Conselho
Nacional de Saúde n.196, de 10/10/96 e n.251 de 07/
08/97;

- manuscritos apresentados em eventos (congressos,
simpósios, seminários, dentre outros) serão aceitos desde
que não tenham sido publicados integralmente em anais e
que tenham autorização, por escrito, da entidade
organizadora do evento, quando as normas do evento as-
sim o exigirem. Excepcionalmente, serão aceitos manuscri-
tos já publicados em periódicos estrangeiros, desde que
autorizados pelo Conselho Diretor do periódico em que o
manuscrito tenha sido originalmente publicado;

- opiniões e conceitos emitidos nos artigos, bem como a exa-
tidão, adequação e procedência das citações bibliográficas,
são de exclusiva responsabilidade dos(as) autores(as), não
refletindo necessariamente a posição do Conselho Diretor;

- os(as) autores(as) deverão apresentar declaração de respon-
sabilidade e transferência de direitos autorais, por ocasião
do encaminhamento do texto final do artigo, após atendi-
das as reformulações solicitadas pelo Conselho Diretor;

- os artigos publicados serão de propriedade da Revista, ve-
dada qualquer reprodução total ou parcial, em qualquer
outro meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a
prévia autorização da Revista Texto & Contexto Enfer-
magem.

CATEGORIAS DE ARTIGOS
A Revista classificará os artigos de acordo com as seguintes
seções:  editorial, artigo original, revisão de literatura,
entrevista, comunicação, resumo de teses e dissertações, nota
prévia e resenha. Exceto os artigos referentes às seções de
Comunicação e Resumo de Teses e Dissertações, as demais
deverão versar sobre o tema proposto em cada número da
Revista.
EDITORIAL - matéria de responsabilidade do Conselho
Diretor  da Revista. O Conselho poderá convidar
autoridades para escrevê-lo. Limite de 2 páginas.
ARTIGOS ORIGINAIS - (Limite de 15 páginas). Com-
preende:

- PESQUISA - relato de pesquisa científica concluída;
- RELATO DE EXPERIÊNCIA - descrições de

experiências acadêmicas, assistenciais e de extensão;
- REFLEXÃO - matéria de caráter opinativo ou análise

de questões que possam contribuir para o aprofundamento
de temas relacionados à área da saúde e enfermagem, a
que se destina a Revista.

- REVISÃO DE LITERATURA - compreende avaliação
da literatura sobre temas específicos. Deve incluir o
procedimento adotado, sua delimitação e conclusões. A

Texto & Contexto Enfermagem, Revista do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universi-
dade Federal de Santa Catarina, destina-se a publicação da produção técnico-científica relacionada à área da
saúde e em especial da enfermagem. Cada número focaliza uma unidade temática, definida previamente pelo
Conselho Diretor, tendo em vista sua relevância dentro do contexto atual da profissão em nível nacional e
internacional. É publicada trimestralmente e os manuscritos são avaliados por pares.
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revisão de literatura deverá estar limitada a 10 páginas.
Características/requisitos a serem seguidos em cada artigo
original:
- título do artigo em português, inglês e espanhol;
- nome completo dos(as) autores(as) digitado em espaço

simples na margem direita da página, indicando em nota
de rodapé os títulos acadêmicos, cargos ocupados e nome
da instituição a qual os(as) autores(as) estão vinculados;

- resumo informativo em português, espanhol (resumen) e
inglês (abstract), ressaltando os objetivos, o método, os
resultados e as conclusões, com limite de 150 palavras;

- descritores- identificando conteúdo do artigo. Constituídos
de 3 a 5 “palavras-chave” nos três idiomas. Para determiná-
los consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde
(DECS) elaborada pela Bireme e disponível na internet
no site: http://decs.bvs.br  ou o Medical Subject Headings
(Mesh) do Index Medicus ou o International Nursing
Index. Quando o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar
descritores universalmente aceitos nas diferentes áreas ou
disciplinas envolvidas;

- texto - constituído de introdução, desenvolvimento e
conclusão;

- ilustrações - devem ser numeradas consecutivamente em
algarismos arábicos, com suas respectivas legendas e
fontes(todas as fontes têm que estar na referência). Exceto
tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas
como figuras. Além das ilustrações estarem inseridas no
texto, deverão ser encaminhadas em separado e em
qualidade necessária a uma publicação, especificada aqui
no item Padrão de Apresentação;

- não utilizar nas tabelas traços internos verticais e
horizontais. Colocar um título curto acima das tabelas, e
notas explicativas abaixo das mesmas. Numerar
consecutivamente pela ordem de citação no texto;

- as citações indiretas no texto deverão conter o número
da referência da qual foram subtraídas. Devendo ainda
ter a pontuação (ponto, vírgula ou ponto e vírgula)
apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo:
Do mesmo modo que usam atos lúdicos, as trabalhadoras
também utilizam-se da linguagem não verbal para
transformar o tempo clínico em tempo narrativo.7;

- as citações diretas(transcrição textual)  serão apresentadas
no corpo do texto entre aspas, indicando o número da
referência  e a página da citação, independente do número
de linhas. Exemplo:
“[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina
infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins
insensatos que ninguém conhece e cujo desfecho parece ser
a morte”.1:30-33 Essa máquina, que só consegue gerar a
diferenciação, sem promover a integração, acaba
deteriorando o tecido social;
- as citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão
colocadas em itálico, no corpo do texto, identificando entre
parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo:

[...]envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais,
conhecendo mais os problemas da comunidade[...] não aceitando mais
o pretexto de falta de tempo do profissional para estudar, participar
de eventos e divulgar trabalhos em congressos[..](e7);

- o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé,
que serão indicadas por: * † ‡ consecutivamente;

- as referências bibliográficas seguirão estilo “Vancouver”.
O texto deverá conter no máximo 15 referências e, dentre
elas, pelo menos uma deverá ser da Revista Texto &
Contexto Enfermagem;

- anexos - após as referências;
- endereço completo, telefone/fax e e-mail do primeiro autor

do texto.
ENTREVISTA - espaço destinado à entrevista de
autoridades/especialistas/pesquisadores. Limite de 5
páginas.
COMUNICAÇÃO - espaço destinado à divulgação de
opiniões, lançamentos ou indicações de publicações,
realizações de eventos e práticas da área acadêmica e
assistencial. Limite de 3 páginas.
RESUMO DE TESES E DISSERTAÇÕES - espaço
destinado à divulgação de teses e dissertações concluídas.
Consta de :

- título em inglês, português e espanhol;
- nome completo do(a) autor(a)  (digitado em espaço simples,

na margem  da página) indicando em nota de rodapé o
título acadêmico, cargo ocupado e nome da instituição ao
qual o autor está vinculado e o Programa de Pós-
Graduação onde concluiu o mestrado ou doutorado;

- referência  da tese ou dissertação de acordo com o estilo
“Vancouver”;

- nome do(a) orientador(a);
- resumo informativo com até 500 palavras, em português,

espanhol e inglês (iniciando pelo idioma original da tese
ou dissertação);
- endereço completo, telefone/fax e e-mail do(a) autor(a).
NOTA PRÉVIA - espaço destinado à divulgação de
pesquisas, de experiências, e de teses ou dissertações em
andamento, devendo conter:

- tipo de estudo, objetivos, metodologia e estágio de
desenvolvimento;

- limite de 2 páginas, observando a seqüência;
- título em português, inglês e espanhol;
- nome completo dos(as) autores(as)  (digitado em espaço

simples, na margem direita da página) indicando em nota
de rodapé os títulos acadêmicos, cargos ocupados e nome
da instituição ao qual os(as) autores(as) estão
vinculados(as);

- nome do(a) orientador(a) quando se tratar de projeto de
tese ou dissertação;

- referência, quando houver, de acordo com o estilo
“Vancouver”;

- endereço completo, telefone/fax e e-mail do(a) primeiro(a)
autor(a).

* Primeira nota.
† Segunda nota.
‡ Terceira nota.
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RESENHA - espaço destinado à síntese ou análise
interpretativa de obras recentemente publicadas. Limite
de 4 páginas e observar a seqüência:

- nome completo dos(as) autores(as)  (digitado em espaço
simples, na margem direita da página) indicando em nota
de rodapé os títulos acadêmicos, cargos ocupados e nome
da instituição ao qual os(as) autores(as) estão
vinculados(as);

 - referência  conforme o estilo “Vancouver”, da obra
analisada;

 - endereço completo, telefone/fax e e-mail do(a) primeiro(a)
autor(a).

PADRÃO DE APRESENTAÇÃO
Os  manuscritos devem ser redigidos na ortografia oficial e
digitados com espaço de 1,5 cm. A margem esquerda e
superior será de 3cm e a margem direita e inferior de 2cm.
Letra Times New Roman 12 ou superior, utilizando Editor
Word for Windows 98 ou  Editores que sejam compatíveis.
O envio do manuscrito deve ser em 3 vias impressas,
juntamente com o disquete gravado. O envio do manuscrito
deve ser em 3 vias impressas, juntamente com o disquete
gravado. O texto deve estar organizado sem numeração
progressiva para título e subtítulo, devendo ser diferenciado
através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos:
- Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA
- Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos
- Segundo subtítulo = A cura pela prece

Não serão publicadas fotos coloridas, exceto em casos de
absoluta necessidade e a critério do Conselho Diretor. Se
forem utilizadas fotos, as pessoas não poderão ser
identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de
permissão, por escrito, das pessoas fotografadas.
Todas as figuras e/ou fotos, além de estarem devidamente
inseridas na sequência do texto, deverão ser encaminhadas
em separado com a qualidade necessária à publicação. As
imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff,
resolução de 300 dpi, tamanho 23x16 cm e em grayscale.
Imagens fora dessas especificações não poderão ser
utilizadas.

EXEMPLO DE REFERÊNCIA

As referências devem estar numeradas consecutivamente na or-
dem que aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo
com os Requisitos Uniformes do Comitê Internacional de Edito-
res de Revistas Médicas (International Committee of  Medical
Journal Editors - ICMJE). Alguns exemplos:

Livro padrão
Baird SB, Mccorkle R, Grant M. Cancer nursing: a comprehensive
textbook. Philadelphia: WB. Saunders; 1991.
Capítulo de livro
Borenstein MS, Althoff  CR. Projetando e conquistando um cami-
nho para a formação profissional do enfermeiro. In: Borenstein
MS, Althoff  CR, Souza M de L, organizadores. Enfermagem da
UFSC: recortes de caminhos e memórias 1969-1999. Florianópolis:
Insular; 1999. p.25-64.

Livro com organizador, editor ou compilador
Borenstein MS, Althoff  CR, Souza M de L, organizadores. Enfer-
magem da UFSC: recortes de caminhos e memórias 1969-1999.
Florianópolis: Insular; 1999.
Livro com edição
Radunz V. Cuidando e se cuidando. 2a ed. Goiânia: AB; 1999.
Trabalho apresentado em congresso
Lorenzetti J. A saúde no Brasil na década de 80 e perspectivas para
os anos 90. In: Mendes NTC, coordenadora. Anais do 41o Con-
gresso Brasileiro de Enfermagem; 1989 Set 2-7;  Florianópolis,
Brasil. Florianópolis: ABEn – Seção SC; 1989. p.92-5.
Entidade coletiva
Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar (BR). Guia bási-
co para a farmácia hospitalar. Brasília: A Coordenação; 1994.
Documentos legais
Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comitê
Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Resolução
No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília
(BR): O Conselho; 1996.

Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providênci-
as. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 26 Jun 1986.
Seção 1.
Tese/Dissertação
Lipinski JM. A assistência de enfermagem a mulher que provocou
aborto discutida por enfermeiros em busca de uma assistência
humanizada [dissertação]. Florianópolis (SC): Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem/ UFSC; 2000.
Artigo de jornal
Sul e SE monopolizam a área de saúde. Folha S. Paulo. 2002 Out 6;
Cotidiano:3.
Artigo de periódico com até 6 autores
Cezar-Vaz MR, Vaghetti HH, Azambuja EP de, Fernandes GF,
Gabreira GO, Reis D. O Trabalho da enfermagem em saúde
coletiva: o sujeito, o trabalho e a saúde. Texto Contexto Enferm.
2001 Jan-Abr; 10(1):157-61.
Artigo de periódico com mais de 6 autores
Leopardi MT, Capella BB, Rodrigues E, Faraco MM, Schimitz LM,
Souza LA de,et al. Construção e implementação de modelo
informatizado do trabalho de enfermagem para a qualidade da as-
sistência. Texto Contexto Enferm. 2002 Jan-Abr; 11(1):274-8.
Material eletrônico
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2002.

Abood  S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet].
2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from:
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer
[monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press;
2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http:// www.nap.edu/
books/0309074029/html/
OBS. Trabalhos não publicados, não deverão ser incluídos nas re-
ferências. Fazer como Nota de rodapé.
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• Para verificar outros exemplos de referências, consultar o
site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
• Abreviaturas  de títulos de periódicos  em português consulte

o site:http://www.ibict.br  e em outras linguas se necessário con-
sulte o International Nursing Index, Index Medicus ou o site
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals


