NorMas De
PUBliCação

Publicada desde 1988, a Revista Nursing é uma referência no âmbito da
formação e atualização profissional na área da enfermagem, cumprindo os
critérios de uma revista de divulgação internacional, indexada e divulgada em
documento físico e em formato eletrónico.

tiPoloGia Dos artiGos
esta revista aceita artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola, nas
seguintes categorias:
importantes da área, a temas abordados naquele número da revista, ou a
questões da própria revista. São habitualmente solicitados pelo diretor Científico
a peritos em áreas específicas (máximo de 1.000 palavras).
pesquisas inéditas de natureza empírica(máximo de 5.000 palavras e 5 ilustrações). Terão de referenciar o fenómeno em estudo, objetivos, quadro teórico de
referência, opções metodológicas, resultados e sua discussão, explicitando o
rigor metodológico e ético assim como a relevância dos contributos científicos.
resultados de estudos primários, através de uma metodologia de pesquisa em
bases de dados, objetivando dar resposta a uma questão PI[C]OS, que resulte
duma problemática da área de enfermagem.
ordenadas da literatura sobre um determinado tema ;ou exploram e articulam
conceitos ensaiando ou não a construção de teoria; mostram relações entre
conceitos utilizando um modelo conceptual. (máximo de 3.000 palavras e 3
ilustrações).

aPreseNtação Dos artiGos
Os trabalhos devem ser redigidos de acordo com as normas de referenciação
do estilo Vancouver, norma elaborada pelo ICMJe (http://www.icmje.org).
devem ser enviados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12,
espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas numeradas,
configurados em papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm.
Os títulos das secções textuais devem ser destacados, sem numeração. A
secção primária em maiúsculas e negrito (ex.: iNtroDUção); e a secção
secundária em minúsculas e negrito (ex.: evolução histórica). evitar o uso de
marcadores ao longo do texto (ex.: -, *, …] e alíneas [a), b), c)...).
título: O artigo deverá incluir título informativo e sucinto (em português e
inglês; máximo de 15 palavras),
sem abreviaturas, nem indicação da localização da investigação.
autores: Os autores não devem exceder os seis, devidamente identificados,
com o nome e respetivas habilitações, categoria profissional, instituição onde
exercem funções, contactos (morada, e-mail, telefone do autor responsável) e
fontes de financiamento do estudo (se for o caso).
resumo: este deve ser apresentado em português e inglês, não deve exceder
150 palavras e deve incluir:
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introdução, objetivos, método, resultados e conclusões. Os artigos de revisão
devem apresentar nos seus resumos:
introdução, objetivos, resultados e conclusão. Os resumos devem ser elaborados num único parágrafo.
Descritores: de 3 a 6 que permitam identificar o assunto do trabalho, em Português, e Inglês, conforme os “descritores em Ciências da Saúde” (http://
decs.bvs.br), que apresenta os descritores nos três idiomas, podendo a
Revista modificá-los se necessário.
Citações: utilizar sistema numérico para identificar as fontes citadas. Representá
-las no texto com os números correspondentes entre parênteses e sobrescritos,
sem deixar espaço entre a palavra e o número da citação. Não mencionar o nome
dos autores, excluindo expressões como: “Segundo..., de acordo com...”. Quando
se tratar de citação sequencial, separar os números por hífen, quando intercaladas
devem ser separadas por vírgula. em caso de transcrição de palavras, frases ou
parágrafo com palavras do autor (citação direta), devem ser utilizadas aspas na
sequência do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa deste recurso.

exemplos:
estudos referem que...(1-4).
Alguns autores salientam que...(1,4,5).
“[...] e a enfermagem enquanto ciência”(7).
referências: devem ser atualizadas (últimos 5 anos) e preferencialmente de
revistas. devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço
simples. Utiliza-se uma lista numerada no final do artigo, devendo ser composta
por todas as fontes citadas no texto, na ordem pela qual surgem no artigo.
Indicar nome dos autores abreviados. Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index Medicus (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/journals). O número total de referências não deverá ultrapassar as 25.
Preferencialmente, os autores deverão citar pelo menos um artigo da revista
Nursing sobre a temática apresentada.
os trabalhos poderão ainda conter:
ilustrações: poderão ser incluídas até cinco (figuras, gráficos, quadros e
tabelas), em preto e branco, devem ser numerados consecutivamente com
algarismos arábicos e apresentar um título. No texto, os comentários aos
resultados devem anteceder as respetivas figuras, gráficos, quadros e tabelas.
Símbolos, abreviaturas e siglas: devem ser explicitados na primeira vez em que
forem mencionados. Usar somente abreviaturas padronizadas. A não ser no
caso das unidades de medida padrão, todos os termos abreviados devem ser
escritos por extenso, seguidos de sua abreviatura entre parênteses.

iNDiCaçÕes Para PUBliCação
Os artigos em Inglês e espanhol, serão traduzidos para a língua portuguesa por
um tradutor credenciado. Os custos serão suportados pelos autores.
No caso dos artigos em língua portuguesa aceites para publicação, o autor
responsável será contactado para ser informado sobre os custos com a preparação editorial do artigo.
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alGUNs exeMPlos De referÊNCias
artigos de revistas
(Sobrenome por extenso) Prenome (Inicial), (Sobrenome por extenso) Prenome
(Inicial).Título do artigo. Titulo da revista abreviado. ano mês abreviado; volume
(número):intervalo de páginas do artigo.
- Até 6 autores, indicar todos; 7 autores ou mais, indicar os 6 primeiros e
acrescentar et al.
Henriques C, Simões de Oliveira N. Cuidados Paliativos: situação nacional. Rev
Nursing. 2011 fev;266:8-13.
Griffiths C, Kaur G, Gantley M, Feder G, Hillier S, Goddard J, et al. Influences
on hospital admission for asthma in south Asian and white adults: qualitative
interview study. BMJ. 2001;323(7319):962-6.
Revista com suplemento
Hofman M, Ryan JL, Figueroa-Moseley Cd, Jean-Pierre P, Morrow GR.
Cancer-related fatigue: the scale of the problem. Oncologist. 2007;12
Suppl 1:4-10.
livros
(Sobrenome por extenso) Prenome(s) (Iniciais), (Sobrenome por extenso)
Prenome(s) (Iniciais). Título: (subtítulo se houver). edição (a partir da 2ª). Local
(cidade): editora; ano de publicação.
-Indivíduo como autor
Vilelas J. Investigação: o processo de construção do conhecimento. Lisboa:
edições Sílabo; 2009.
-Instituição como autor
Ordem dos enfermeiros, Caderno da Ordem dos enfermeiros, série 1, número
1. dor: Guia Orientador de Boa
Prática. Lisboa; 2008.
Capítulo de livro
Autor(es) (Sobrenome por extenso) Prenome(s) (Iniciais). Título do capítulo
referenciado. In: Autor (es) do livro.
Título do livro: (subtítulo se houver). edição (a partir da 2ª). Local de publicação
(cidade): editora; ano de publicação. Paginação da parte referenciada.
Bayle F. A parentalidade. In: Leal I. Psicologia da gravidez e da parentalidade.
Lisboa: Fim de Século; 2005. p. 131-8
Dissertação (Mestrado) e tese (Doutoramento)
Autor. Título: subtítulo (se houver). [Grau e área de mestrado ou doutoramento]
Local (cidade): Instituição onde foi apresentada; ano de defesa.
Cavaleiro A. Actividade motora vida pessoa idosa com avc - desafios e contributos de enfermagem. [Tese em Ciências de enfermagem] Porto: Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; 2013.
Documento jurídico
Portugal. decreto-Lei n.º 248, de 22 de setembro de 2009. Regime Geral da
Carreira de enfermagem. diário da República, 22 set 2009 set 22, 1.ª série
(184): 6761-6765
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Material eletrónico
Para materiais eletrónicos na Internet, acrescentar as expressões “acedido em
data” e “disponível em: endereço eletrónico” após os elementos da referência
convencional.
artigo em formato eletrónico
Moura de Araújo T, Caetano J, Barros M, Lima F, Menezes da Costa R, Monteiro
A. Acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre os profissionais de enfermagem. Rev. enf. Ref. 2012;3(7): 7-14.[acedido em 1
jun 2013]. disponível em: http://dx.doi.org/10.12707/RIII1182.
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