
                                                                   
  

 Revista Gaúcha de Enfermagem - RGE 

 

Manuscrito ID: XXXX-XXXX Data: XX/XX/XXXX. 

 

Prezado(a) autor(a): 

 

Informamos que durante o checklist inicial do seu manuscrito “XXXXXXXXXXXXXXXX” verificou-se a inadequação de alguns itens. Ajustar os itens não 

atendidos. 

 

Itens a serem avaliados  Atendido Não 

atendido 

N.A Comentários 

  SEÇÃO A 

Formatação geral 

Nenhuma informação deve ser apresentada no texto que possa identificar os autores, para uma avaliação cega.     

Está em formatado em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo (inclusive os 

resumos), com todas as páginas numeradas na margem inferior direita, configurados em papel A4 e com as 

quatro margens de 2,5 cm. Sem itálicos. 

    

Os títulos das seções textuais estão destacados gradativamente, sem numeração, alinhados a esquerda. O título 

do artigo e o resumo estão em caixa-alta e em negrito (ex.: TÍTULO; RESUMO); abstract e resumen, em 

caixa-alta e negrito (ex.:ABSTRACT; RESUMEN); seção primária, em caixa-alta e negrito (ex.: 

INTRODUÇÃO); e seção secundária, em caixa-baixa e negrito (ex.: Histórico). Evita o uso de marcadores 

ao longo do texto (ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). Sem itálicos.  

    

Respeitam o limite de 30% de similaridade textual, identificada pelo Crossref Similarity Check®     

Apresenta texto sem equívocos gramaticais.     



                                                                   
  

SEÇÃO B 

Estrutura do manuscrito  

Título 

Está coerente com os objetivos do estudo e identifica o conteúdo, redigido em até 15 palavras.      

Os três títulos (português, inglês e espanhol) estão em caixa alta, centralizados, em negrito e sem itálico.  

Título nas versões em inglês (Title) e em espanhol (Título) está apresentado logo após o título original.  

Artigos apresentados em idioma diferente do português devem apresentar primeiro o título no idioma original 

seguido dos demais 

 

 

    

Resumo 

Está estruturado e sem sigla.  

Apresenta as seguintes informações: Objetivo: em linguagem coerente c/ tipo estudo e c/ corpo do trabalho, 

e apresentado de forma igual ao do corpo do texto. Métodos: tipo do estudo, amostra, período, local da 

pesquisa, coleta de dados, análise dos dados. Resultados – principais achados, dados estatísticos quando 

apropriado. Conclusões: respondem aos objetivos.  

    

Está apresentado no idioma do manuscrito, contém até 150 palavras, e está acompanhado de sua versão para 

o inglês (Abstract) e para o espanhol (Resumen). 

    

Apresenta palavras-chave em número de 3 a 6.  Sendo 3 termos conforme os “Descritores em Ciências da 

Saúde - DeCS” (http://decs.bvs.br), em português, inglês e espanhol; e 3 termos conforme MeSH 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) que permitam identificar o assunto do manuscrito, em português, 

    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


                                                                   
  

conforme os “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS” (http://decs.bvs.br) e/ou MeSH 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).  

Apresentam a primeira letra de cada palavra-chave em caixa alta separadas por ponto.      

Palavras-chave em inglês (keywords) e espanhol (palabras clave) estão abaixo dos respectivos resumos.     

Introdução 

Apresenta o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da literatura (pertinente e relevante), a questão 

norteadora do estudo e/ou hipótese da pesquisa e os objetivos coerentes com a proposta do estudo. 

    

Metodologia ou Métodos ou Materiais e Métodos 

Apresenta tipo do estudo e referencial metodológico adotado. 

 

    

Apresenta população e amostra (identificada/ coerente, cálculo amostral quando indicado).     

Apresenta critérios de elegibilidade (inclusão e exclusão) (atentar que “aceitar participar e preencher Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE” não é considerado critério). 

    

Apresenta local da pesquisa (localização geográfica, caracterização do local de pesquisa).     

Apresenta o período, estratégia da coleta de dados (instrumentos utilizados, destacar se validados, quando 

apropriado), e de análise dos dados. 

    

Apresenta análise dos dados, armazenamento e testes estatísticos realizados, nível de significância, tipo de 

análise realizada coerente com o referencial adotado.  

    

Indica as considerações éticas (nº aprovação do projeto, uso do TCLE e Termo de Consentimento para Uso 

dos Dados, quando apropriado) forma de preservação do anonimato dos participantes. 

    

http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


                                                                   
  

Se artigo de revisão: apresenta critérios de inclusão com espectro da busca ampla. Explicita as bases de 

dados nacionais e internacionais consultadas. Informa o cruzamento ≥ 3 descritores ou MESH com operador 

booleano utilizado. Indica o fluxograma da busca e o período ≥ 10 anos, se período menor justificar. 

    

Resultados 

Apresentam-se em sequência lógica e deverão estar separados da discussão quando se tratar de artigos 

originais resultantes de estudos com abordagens quantitativas. 

    

Utiliza tempo verbal no passado para descrição dos resultados.     

Quando apresentar tabelas (conforme normas IBGE) e ilustrações (conforme normas ABNT), no máximo de 

5.  O texto complementa e não repete o que está descrito nestas. A tabela está mencionada no texto que a 

antecede. 

    

Se artigo de reflexão: apresenta aprofundamento sobre o assunto com embasamento da literatura pertinente 

e refletindo o posicionamento teórico filosófico dos autores. 

    

Se artigo de revisão: apresenta fluxograma dos achados, níveis de evidência, apresentação dos resultados, 

síntese dos achados. 

    

Discussão  

Pode ser redigida junto com os resultados nas pesquisas qualitativas. Deve conter comparação dos resultados 

com a literatura e a interpretações dos autores, apontando o avanço do conhecimento atual. 

    

Conclusões ou Considerações finais 

Respondem aos objetivos e apresentam limitações do estudo, contribuições e inovações para ensino, pesquisa, 

gestão e/ou assistência em enfermagem e saúde. 

 

    



                                                                   
  

Citações  

Apresentam-se no texto de acordo com o sistema numérico, com os números correspondentes entre parênteses 

e sobrescritos, sem espaço entre a palavra e o número da citação. Nas citações não deve ser mencionado o 

nome dos autores, excluindo-se expressões como: “segundo...”, “de acordo com...”. Quando se tratar de 

citação sequencial, os números devem ser separados por hífen e, quando intercaladas, devem ser separados 

por vírgula. Em caso de transcrição de palavras, frases ou parágrafos com palavras do autor (citação direta), 

devem-se utilizar aspas iniciais e finais na sequência do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa desse 

recurso, de acordo com a norma da ABNT NBR 10520/2002 (Informação e Documentação – Citações em 

documentos – Apresentação). 

    

Depoimentos  

Quando apresentar depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos/participantes da pesquisa. Não 

utilizar aspas, e observar a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, em itálico, 

espaçamento simples, com sua identificação entre parênteses, codificada a critério do autor e separadas entre 

si por um espaço simples. Supressões devem ser indicadas pelo uso das reticências entre colchetes “[...]”, e 

as intervenções dos autores ao que foi dito pelos participantes do estudo devem ser apresentadas entre 

colchetes. 

    

Siglas 

Siglas, símbolos e abreviaturas estão explicitados na primeira vez em que foram mencionados. Usa somente 

abreviaturas padronizadas. Em caso de unidades de medida padrão, todos os termos a serem abreviados devem 

ser escritos por extenso, seguidos de sua abreviatura entre parênteses, na primeira vez que aparecem no texto, 

mesmo que já tenha sido informada no resumo. 

    

Referências  

Apresentam-se atualizadas < 5 anos na sua maioria (75%), inclui estudos primários quando apropriado.      



                                                                   
  

Apresenta limite de referências no máximo 20 para os artigos originais e 15 para os artigos de reflexão. Não 

há limite de referências para as revisões sistemáticas e as revisões integrativas. No caso de referenciar teses 

e dissertações utilizar, preferencialmente, artigos oriundos desta. 

    

Estão digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples, numeradas na ordem em que aparecem 

no texto e formatadas pelo marcador numérico do Word.  

    

Devem seguir o estilo Vancouver.     

 

 

 


