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PREPARO DOS MANUSCRITOS 
 

Autoria  
 

 O conceito de autoria está respaldado na contribuição substancial de cada uma das pessoas 
listadas como autores, no que se refere à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, 
obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. 

 Quando da submissão dos manuscritos, devem constar todos os autores. 
 
Normas das categorias de manuscritos  
 

 Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valor à ciência 
Enfermagem Dermatológica. Limitado a 15 páginas. Sua estrutura deve conter: 

o Introdução: apresentar o objeto de estudo de forma clara e sucinta, destacar sua 
importância, as lacunas do conhecimento e sua contribuição para a Enfermagem. Indicar 
os objetivos do estudo. 

o Método: descrever o desenho do estudo: tipo de pesquisa, local da investigação, 
população e amostra, período de realização, procedimentos de coleta e análise de 
dados.  Incluir o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e 
informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa. 

o Resultados: apresentar os dados encontrados sem interpretações ou comentários. Não 
deve conter citações. Para facilitar a compreensão podem ser acompanhados por 
tabelas, quadros e figuras, devendo o texto somente complementar e não repetir o que 
está descrito nas ilustrações. 

o Discussão: apresentar a análise crítica dos dados, a interpretação, deve estar articulada 
com os resultados relevantes da pesquisa, expor as concordâncias e divergências com 
outras pesquisas já publicadas.  

o Conclusão: responder aos objetivos e hipóteses do estudo fundamentada nos resultados 
obtidos. 

o Considerações finais: descrever as limitações encontradas para a realização da pesquisa 
e as sugestões para futuras pesquisas.  

o Conflitos de interesse: descrever a natureza do conflito se houver.  
 

 Estudo teórico: investigações relacionadas à análise de construtos teóricos. Limitado a 15 
páginas. Deve conter a estrutura básica: introdução, método, resultados, discussão e conclusão. 
 

 Artigo de revisão: limitado a 15 páginas. Deve conter a estrutura básica: introdução, método, 
resultados, discussão e conclusão. 

 

 

 Revisão sistemática: estudos conduzidos por meio da síntese rigorosa de resultados de outros 
estudos originais, quantitativos ou qualitativos, objetivando responder claramente a uma 
questão específica e de relevância (poderão ou não incluir metanálise ou metassíntese). Limitado 
a 20 páginas. Maiores informações consultar: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
07072008000400018 
 

 Revisão integrativa: estudos que apresentam a síntese de múltiplos estudos publicados e 
possibilita conclusões gerais a respeito de uma área específica de estudo, contribuindo para o 
aprofundamento do conhecimento do tema investigado. Maiores informações consultar: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018
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http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v11n1/12.pdf 
 

 Relato de experiência profissional: estudo de caso, contendo análise de implicações conceituais 
ou descrição de procedimentos com estratégias de intervenção, evidência metodológica 
apropriada de avaliação de eficácia. Limitado a 10 páginas. Deve conter a estrutura básica: 
introdução, método, resultados, discussão e conclusão. 

 

 Reflexão: apreciações críticas sobre temas atuais de interesse para a prática profissional em seus 
diversos campos.  Limitado a 10 páginas. Estrutura textual livre. 

 

 Atualização: estudos que relatam informações atuais sobre tema de interesse para a 
dermatologia e não se enquadram nas categorias de revisão. Limitado a 10 páginas. Estrutura 
textual livre. 

Formatação 
  

 Os manuscritos devem ser produzidos em editor de texto word 7.0 (ou versão inferior), folha 
tamanho ofício A4, margens 2,5cm, fonte arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5, 
parágrafo 1,25cm com alinhamento justificado. 

 Todo tipo de representação visual que não fizer parte do conteúdo textual será considerado 
como imagem sendo limitada a um total de duas; 

 As tabelas, quadros, gráficos, fluxogramas, diagramas, fotos poderão ter largura máxima de 

15cm e altura máxima de 25cm, devendo estar inseridas dentro do texto na ordem da 

citação; deverão também seguir as normas do IBGE para tabelas, quadros, gráficos. 

 Figuras, ilustrações e fotografias devem estar no formato JPEG, com resolução mínima de 

300dpi, inseridas centralizadas no decorrer da parte textual de acordo com sua aparição no 

texto. Devem indicar a fonte. 

 As imagens não deverão ultrapassar a largura máxima de 15cm e a altura máxima de 25 cm. 

 Fotografias que possuam imagens de pessoas que permitam a identificação deverão ser 
submetidas juntamente com a autorização de direito de imagem, assim como também 
imagens que sejam registradas ou patenteadas. 

 As páginas devem ser numeradas no ângulo superior direito a partir da página de 
identificação. 

 Não deverá ser utilizada nenhuma forma de destaque no texto (itálico, sublinhado, negrito, 
marcas d'água). 

 Nos subtítulos não usar numeração, usar negrito. 

 Títulos e subtítulos devem ser identificados em negrito.  Título em letra maiúscula.  
 
Estrutura geral 
 

 Primeira página: não entra para a contagem do total de números de página. 
Indicar o título do artigo, que deve ter no máximo 12 palavras, estar em negrito, em letra maiúscula e 

centralizada, traduzido em inglês e espanhol.  

Abaixo do título, alinhamento justificado, o nome dos autores, instituição vinculada, agência 

financiadora se houver.  

 

 Segunda página: entra para a contagem do total de números de página 
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Título: indicar o título do artigo, que deve ter no máximo 12 palavras, estar em negrito, letra 

maiúscula e centralizada, traduzida em inglês e espanhol. Abaixo do título os resumos. 

Resumos: devem ser apresentados em português, inglês e espanhol, com 150 palavras no máximo. 

Iniciar com os objetivos, incluir métodos, resultados e conclusão. Apresentar os descritores, usar 

letra maiúscula apenas na primeira letra de cada palavra, indicar de três a cinco termos, nos três 

idiomas. Consultar os Descritores em Ciências da Saúde [DeCS] da BIREME (http://decs.bvs.br).  

 Terceira e demais páginas: iniciar com o subtítulo (introdução) e dar sequência ao texto. Não 

separar os subtítulos por página. 

Citações: devem ser numeradas, consecutivamente, em algarismos arábicos, sobrescritos e sem 
menção do nome dos autores. 

Depoimentos: transcrever o depoimento em itálico, com o código que representar cada depoente 

entre parênteses, no final da frase.  

Referências: devem vir numeradas consecutivamente conforme a ordem mencionada pela primeira 
vez no texto. Todas as referências devem ser apresentadas sem negrito, itálico ou grifo. Evitar usar 
livros, teses e dissertações ou outro material que dificulte a consulta pelo leitor. 
As referências devem ser numeradas e normatizadas de acordo com o Estilo Vancouver, disponível 
no site: http://www.icmje.org ou http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html (versão traduzida em 
português). 
Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index Medicus: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals. Para abreviatura dos títulos de periódicos 
nacionais e latino-americanos, consultar o site: http://portal.revistas.bvs.br 
 
Agradecimentos: opcional; devem ser breves e objetivos, somente a pessoas ou instituições que 
contribuíram significativamente para o estudo. 
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