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PORTUGUÊS
Instruçoes para publicação
1) A Revista aceitará manuscritos de professionais
de Enfermagen ou disciplinas afins nacionales ou
estrangeiros.
2) A Revista aceitará para publicação, manuscritos
nas línguas portuguesa, española e inglesa.
3) Os manuscritos poderao ser sobre temas
científicos relacionadoscon assintencia, doçencia,
extensión e pesquisa em Enfermagen ou áreas
afins ou otros de interes conforme a consideraçao
do Conselho Editorial e do Conselho Científico da
Revista.
4) Os manuscritos deberao ser originais e
inéditos. No podem estar publicados em outros
periódicos impressos ou eletrônicos.
5) Conceitos, idéias e opiniões emitidos nos
manuscritos, bem como a exatidão, adequação e
procedência das citações bibliográficas são de
inteira responsabilidade do(s) autor(es) dos
mesmos, não refletindo necessariamente a posição
do Conselho Editorial.
6) A reprodução total e/ou parcial dos artigos da
RUE poderá ser realizada, se citada a fonte.
7) Os autores deverão encaminhar em anexo ao
manuscrito, uma declaração de responsabilidade
sobre o conteúdo do mesmo e a transferência de
direitos autorais según modelos anexos e assinada
por todos os autores.
8) Cada um dos manuscritos será encaminhado
para análise e emissão de parecer por três
Consultores pesquisadores de competência
estabelecida na área de conhecimento do
manuscrito, processo em que se adotará el
anonimato para autor(es) e consultores. Depois,
os manuscritos poderão ser classificados em uma
das seguintes condições:
Manuscrito aprovado sem exigências.
Manuscrito aprovado com exigencias
devendo o(s) autor(es) recebê-las por
escrito, para providenciar sua
reapresentação à Revista.
Manuscrito recusado, com justificativa por
escrito.
9) O Conselho Editorial tem plena autoridade de
decisão sobre a publicação de manuscritos, según
avaliação realizada por el Conselho Científico de
seu mérito considerando- se sua originalidade,
oportunidade, clareza, conhecimento e adequada
definição do assunto estudado. O Conselho
Editorial poderá introduzir eventuais alterações,
para efeitos de padronização de acordo com os
parâmetros editoriais da Revista.
10) Cada um dos manuscritos de pesquisa em que
participen seres humanos deverá estar
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acompanhado de un documento contendo a
descrição dos cuidados éticos adotados pelo(s)
autor(es) e consentimento assinado por os
participantes que sera custodiado por o Conselho
Editorial.
11) Os manuscritos deverao ser apressentados
conforme as seguintes normas:
- Os manuscritos deverão ser encaminhados para
o Directorda Revista, digitado en arquivo de
processador de texto Word for Windows versao 98
ou posterior, na fonte Times New Roman o
Nimbus Roman Nº9 L tamanho 12, interlineado
1,5.
- As páginas deverán ser numeradas com
algarismos arábicos a partir da introdução até as
conclusoes. Resumo e refêrencias nao deven ser
numeradas.
- O corpo do texto deve apressentar os títulos das
secçoes em letra minúscula em negrita, a esquerda
e numerados com algarismos arábicos.
- O recurso de itálica deverá ser adotado para
destacar partes importantes do texto, como por
exemplo citações de autores, partes de
depoimentos, entrevistas transcritas, palavras e
expressões relevantes para o tema abordado e
palavras estrangeiras a o idioma do texto.
- Deverão ser enviadas uma cópia em formato
digital para o correio eletrônico da RUE:
rue@fenf.edu.uy
- Tabelas, gráficos figuras, fotos e outras
ilustrações devem ser apresentados em arquivos
separados dos arquivos do texto e acompanhados
de
título
e/ou
legenda,
numeradas
consecutivamente com algarismos arábicos, na
ordem em que forem citadas no texto, em um
número total de 6. Para tabelas e gráficos, usar
preferencialmente arquivos dos softwares Word
ou Excel. Para ilustrações extraídas de outros
trabalhos previamente publicados, o(s) autor(es)
deverão encaminhar em anexo a permissão escrita
dos responsáveis pela publicação original. As
fotos deverão evitar a identificação de pessoas ou
apresentar permissão escrita para a publicação das
mesmas.
12) A composição dos manuscrito deverá constar
de:
- Folha de rosto: título pleno do trabalho em
negrita com até 15 palavras, versão do título
completo em espanhol, português e inglês, nome
por extenso de cada autor seguido de instituiçãode
origem (nome e cidade), e nome do todos os
autores, telefone, e endereço eletrônico.
- Folha de resumo e descritores: resumo em
español, português e inglês com até 250-300

Instrucciones para la publicación / Publishing instructions / Instruçoes para publicação

palavras para manuscritos de pesquisa, reflexão,
ensaio, dissertaçao de teses, relato de experiência,
revisão crítica e biografia, manuscritos de
entrevista e página do estudante. Os resumos
deverão estar acompanhados das versões em
espanhol e inglês acompanhados dos respectivos
descritores. Os resumos devem ser informativos
de maneira sintética e deven apressentar os
objetivos, metodos, resultados, conclusoes e 3 a 5
descritores em português, español e inglês. Os
descritores ou palavras chave são fundamentais
para a classificação da temática abordada no
manuscrito em bancos de dados nacionais e
internacionais. Serão aceitos entre 3 e 5
descritores. Após a seleção desses descritores, sua
existência em português, espanhol e inglês deve
ser confirmada pelo(s) autor(es) do manuscrito no
endereço eletrônico: descritores em Ciências da
Saúde –Bireme http://decs.bvs.br.
- Introduçao: se apressentaran os objetivos;
justificaçao e os aspectos mais relevantes do
texto.
- Corpo de texto: apresentando uma seqüência
lógica,organizada
em
partes
distintas,
considerando-se a categoria de manuscrito
envolvida e planteando conclusões.
- Referências bibliográficas: As referências
deverão estar em conformidade com os exemplos
baseados no estilo “Vancouver”:
a) as refêrencias deverão estar numeradas
consecutivamente com algarismos arábicos, na
ordem em que forem citadas no corpo do texto.
b) tabelas e legendas devem ser apresentadas no
texto com algarismos arábicos entre paréntesis.
c) as refêrencias citadas en tabelas e legendas
deverão estar numeradas na ordem em que forem
citadas por primera ves no texto do cada tabela o
legenda.
- Exemplos:
Revistas: nome dos seis primeros autores
(apellido e iniciales do nome) e despois escrevir
et al. Título do articulo. Nome abreviado da
Revista, anno, mes, tomo, pagina (Ex.: Ann.
Intern. Med 1996 Jun 1; 124 (11): 980-3.
Livros: Autores (apellido e iniciales do nome).
Titulo do livro. Numero do edición, Cidade, pais,
editorial, anno. (Ex. Ringsven MK, Bond D.
Gerontology and leadership skills for nurses. 20
ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
Informatica: Autor (apellido e iniciales do nome)
Titulo. Origen (articulo on line, monografía en
CD-ROM), anno, mes e pagina en la cual e
disponivel. (Ex.: Morse SS.Factors in the
emergente of infectious diseases. Emerg Infect
Dis (serial on line) 1995 En-Mar (citado 5 Jun
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1996);
1(1).
Disponivel:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm).
(Ex.: CDI, Clinical dermatology illustrated
(monografía CD-ROM) Reeves JRT, Multimedia
Group, producers. Versión 2.0 San Diego: 1995.
Os manuscritos de pesquisa o resumo de teses
devem apresentar obrigatoriamente as seguintes
partes - (ademais das folhas de rosto, de resumo e
Introduçao):
- Metodología: descrever a metodología usada, a
povoaçao em estudo, os procedimentos e tipo de
análise.
- Análise e interpretaçao dos resultados: assinar
as observaçaos e resultados mais relevantes.
- Conclusoes
- Referências bibliográficas: As referências
deverão estar em conformidade com os exemplos
baseados no estilo “Vancouver”.
- Anexos: devem ser adotados quando
significarem informaçao original ou destaque
indispensável â comprensao do manuscrito.
Podem ser tabelas, gráficos, fotos, ilustraçoes,
esquemas ou otros tipos.
13) Categorias de manuscritos
- Editorial: tema de enfermagem ou áreas afins
sobre as temáticas abordados no volume
respectivo. A seleção dos autores de editorial é de
responsabilidade do Conselho Editorial.
- Pesquisa: relatório de investigação original e
concluído de Enfermagem ou áreas afins, segundo
a estrutura convencional (introduçao, método,
apresentação e discussão dos resultados,
conclusoes). Os manuscritos poderão ter até 20
laudas impresas e 30 referências.
- Reflexão: análise de aspectos teóricos da Enfermagem ou áreas afins oriunda de processo
reflexivo, discernimento e de consideração atenta
do(s) autor(es), que poderá contribuir para o
aprofundamento de temas profissionais. Os
manuscritos poderão ter até 20 laudas impressas e
15 referências.
- Ensaio: interpretação crítica e original de
questoes relativas a prática assistencial, de ensino,
pesquisa e extensão da Enfermagem ou áreas
afins, que contribuam para o aprofundamento do
conhecimento de enfermagem. Os manuscritos
poderão ter até 20 laudas impressas e 15
referências.
- Relato de experiência: descrições de
experiências de assistência, ensino, pesquisa e
extensão na área da Enfermagem ou afins. Os
manuscritos poderão ter até 20 laudas impressas e
15 refêrencias.
- Revisão crítica: avaliaçaco, crítica e
sistematizada da evolução científica de um tema
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da Enfermagem ou áreas afins fundamentada na
literatura considerada pertinente. Deverão estar
descritos a delimitação do tema, os procedimentos
adotados, a interpretação do(s) autor(es) e as
conclusãos. Os manuscritos poderão ter até15
laudas impressas e 10 refêrencias.
- Biografia: história de vida de pessoas que tenha
contribuído com a Enfermagem. Os manuscritos
poderão ter até 15 laudas impressas e 10
refêrencias.
- Historia da Enfermagen: relatório de
situaçacos relevantes para a história da
Enfermagen. Os manuscritos poderão ter até 10
laudas impressas e 20 refêrencias.
- Resenha: síntese crítica ou análise crítico interpretativo do conteúdo de algum obra
publicada de forma impressa ou eletrônica nos
últimos 2 anos. Os manuscritos poderão ter até 3
laudas impresas.
- Resumo de dissertação ou tese: dissertações e
teses concluídas envolvendo aspectos da
Enfermagem ou áreas afins e apresentadas nos
últimos dois anos. Os manuscritos deverão ter até
20 laudas impressas e 15 refêrencias.
- Página do estudante: produção de alunos de
graduação em Enfermagem ou areas afins sob
orientação de professor qualificado, quem pode
também ser autor do manuscrito. Os manuscritos
poderão ter até 10 laudas impressas e 10
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refêrencias.
Página do estudante de pós-graduação:
trabalhos e comunicações realizados durante o
transcurso de especializações, mestrados ou
doutorados. Pode ter até 20 páginas impressas e
10 referências. -Trabalhos científicos: trabalhos
que, por suas características de rigor,
sistematização, objetivos, temas de estudo,
metodologia e estrutura podem ser considerados
científicos, embora não se ajustem exatamente às
categorias definidas para esta Revista. Podem ter
até 20 páginas impressas e 20 referências.
- Entrevista: realizada a pessoas relevantes,
especialistas ou pesquisadores, que tenha
contribuído com a Enfermagem ou áreas afins
com temas relevantes para a comunidade
científica. Os manuscritos poderão ter até 10
laudas impressas e 10 referências.
- Comunicações breves: relatório de situaçoes
(análises sobre situações da asistencia), pontos de
vista (opiniões qualificadas e contemporâneas
sobre questões da Enfermagem), informes
técnicos, informes institucionales, relevantes para
a Enfermagem ou áreas afins. Os manuscritos
poderao ter até 5 laudas impressas e 5 referências.
- Carta ao editor: correspondência dirigida ao
Editor sobre manuscrito publicado na Revista. Os
manuscritos deverão ter até 1 lauda impressa.

