POLITICAS EDITORIAIS
FOCO E ESCOPO
São aceitos para publicação trabalhos desenvolvidos por enfermeiros, outros
profissionais da saúde e discentes de cursos de graduação e de pós-graduação em
Enfermagem.
Os manuscritos devem estar de acordo com as orientações descritas a seguir:
1. Pelo menos um dos autores deve ser sócio da SOBECC ou assinante da Revista
SOBECC.
2. Os temas devem estar relacionados com as áreas de Anestesiologia, Cirurgia,
Enfermagem Perioperatória, Enfermagem Cirúrgica, Enfermagem em Centro Cirúrgico
(CC), Recuperação Pós-Anestésica (RPA), Centro de Material e Esterilização (CME) e
Controle de Infecção.
A seleção dos trabalhos fica a critério do Conselho Editorial, que leva em conta a
relevância para a prática, a clareza e a coerência dos dados, evitando, ainda, a
redundância no conteúdo.
O artigo deverá ser redigido em português, seguindo a ortografia oficial e ser inédito,
além de ser enviado exclusivamente à Revista SOBECC, não sendo permitida sua
submissão simultânea a outro periódico, seja parcial ou integralmente, considerando
tanto o texto como as figuras, quadros ou tabelas.
O conteúdo dos trabalhos é da inteira responsabilidade dos autores e não reflete,
obrigatoriamente, a opinião do Conselho Editorial da Revista SOBECC e nem da
Associação.
Os autores devem assinar a Declaração de Responsabilidade e Cessão de Direitos
Autorais conforme modelo indicado nas Normas de Publicação da Revista e certificarse de que o conteúdo é inédito e original.
Conteúdos já publicados devem ser citados corretamente evitando o plágio ou
autoplágio.

POLÍTICAS DE SEÇÃO

Artigos Originais
Investigações resultantes de pesquisas que apresentem resultados inéditos,
desenvolvidos com metodologia científica e com resultados e discussão que contribuam
para a ciência da enfermagem e da saúde. O texto não deve exceder 4.500 palavras e 20
referências.

Artigos de Revisão
Análises abrangentes da literatura, compilando conhecimentos disponíveis sobre
determinado tema de interesse para o desenvolvimento da Enfermagem. Devem ser
baseados em bibliografia pertinente, atualizada, crítica e sistemática, enfatizando a
delimitação do tema e as conclusões. Também devem ser redigidos segundo
metodologia científica, sendo que a estrutura e as especificações gerais são as mesmas
que
as
dos artigos
originais
e
dos
relatos
de
experiência.
- revisão integrativa - trata-se de um método de pesquisa que apresenta o resumo de
estudos publicados gerando conclusões sobre um tema específico, seguindo seis etapas
pré-estabelecidas, a saber: Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de
pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; Estabelecimento de critérios para
inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; Definição das
informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos;
Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; Interpretação dos resultados;
Apresentação da revisão/síntese do conhecimento O texto não deve exceder 4.500
palavras
e
sem
limite
de
referências.
- revisão sistemática: método de pesquisa que visa a síntese rigorosa dos estudos
originais, de várias metodologias com o objetivo de responder a uma questão específica
considerada relevante para a prática profissional e para o conhecimento teórico da área.
Descreve os passos para a busca dos estudos de forma detalhada, os critérios utilizados
na seleção das publicações elencadas e os procedimentos utilizados para a síntese dos
resultados dos estudos revisados, incluindo ou não metanálises ou metassínteses. O
texto não deverá exceder 4.500 palavras e sem limite de referências.

Relatos de Experiência
Descrições analíticas acerca da assistência de Enfermagem, utilizando o método de
estudo de caso, abordando temas de interesse à atuação de enfermeiros no período
perioperatório, no controle de infecção e no processamento de materiais relacionados à
assistência à saúde, contendo análise de implicações conceituais ou descrição de
procedimentos, apresentando estratégias de intervenção e evidência metodológica
apropriada de avaliação da eficácia. A estrutura e as especificações gerais são as
mesmas que as dos artigos originais. O texto não deverá exceder 2.000 palavras e no
máximo 20 referências.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES
Os artigos submetidos serão analisados pela secretaria para verificar a adequação às
Normas Gerais de Publicação da Revista. Caso haja inadequação, serão devolvidos aos
autores para correção.

Quando aprovado nesta etapa, seguirão para análise dos Editores Científicos e
Associados que procederão a análise da adequação ao Escopo e Política Editorial da
Revista.
Após esta etapa, os artigos serão encaminhados a dois relatores que analisarão o
conteúdo técnico e metodológico, utilizando um instrumento de avaliação desenvolvido
para este objetivo. Havendo discrepância entre os pareceres, o artigo será encaminhado
a um terceiro relator. O anonimato é garantido em todas as etapas do processo de
avaliação.
Os pareceres finais serão avaliados pelo Conselho Editorial, que indicará modificações a
serem realizadas. A publicação dos artigos ocorrerá somente após a aprovação dos
pareceristas e do Conselho Editorial.

PERIODICIDADE
Trimestral, publicando um volume por ano, em 4 fascículos

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior
democratização mundial do conhecimento. No entanto, para fins de construção de um
cadastro de leitores, o acesso aos textos completos será identificado, mediante o
preenchimento obrigatório, uma única vez, dos dados constantes no link CADASTRO.

FICHA CATALOGRÁFICA
Revista SOBECC / Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico,
Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. - ano 1, n. 1 (1996). - . São Paulo, SP: Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material de Esterilização, 1996Trimestral
ISSN 1414-4425 (Impresso)
1. Enfermagem. 2. Centro Cirúrgico. 3. Recuperação Anestésica. 4. Centro de
Material e Esterilização. I. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico,
Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização.

SUBMISSÕES

SUBMISSÕES ONLINE
Com login/senha de acesso à revista SOBECC
Endereço: https://revista.sobecc.org.br/sobecc
O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios
para a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em
curso

DIRETRIZES PARA AUTORES
1 Processo de submissão e avaliação dos originais
Antes de submeter um trabalho original para a Rev. SOBECC, por favor, leia
atentamente estas instruções e faça a verificação dos itens utilizando o Checklist para os
autores, disponibilizado no final desta página.
Salientamos que plágio acadêmico em qualquer nível é crime, fere a legislação
brasileira no artigo 184 do Código Penal e no artigo 7º parágrafo terceiro da lei 9.61098 que regulamenta o direito autoral, constituindo-se, assim, matéria cível e penal. Por
isso, todos os originais submetidos são passíveis de análise e detecção por software(s)
detector(res) de plágio.
A submissão será realizada exclusivamente online, no Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas. As submissões devem vir acompanhadas dos seguintes
documentos, carregados como documentos suplementares no ato da submissão pelo
SEER:
1.1 Declaração de responsabilidade e transferência de direitos de primeira publicação
1.2 Declaração
de
Conflitos
de
interesse
1.3 Documento de aprovação do Comitê de Ética em atendimento à Resolução
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas envolvendo
seres
humanos,
quando
couber
1.4 Autorização para a reprodução de fotos, quando couber
Em quaisquer submissões, os autores deverão observar o número de tabelas, quadros,
figuras, fotos e anexos que não devem exceder a 5 (cinco) no total. Todavia, como a
versão eletrônica permite recursos hipermídia, o uso de áudios, vídeos e tabelas
dinâmicas são bem vindos para serem publicados neste formato.
Fotos originais podem ser encaminhadas para publicação, no entanto a reprodução do
material publicado na Rev. SOBECC é permitida mediante autorização da entidade ou
proprietário, com a devida citação da fonte.

Os originais recebidos serão analisados pelo Conselho Editorial, Editores Associados e
consultores ad hoc que se reservam o direito de aceitá-los ou recusá-los, levando em
consideração o Escopo e Política Editorial. além do conteúdo técnico e metodológico.
O anonimato dos autores é garantido em todas as etapas do processo de avaliação, bem
como o dos pareceristas [double blind peer review].
Os originais serão submetidos à apreciação de no mínimo 02 (dois) consultores
indicados pelos Editores Associados, em conformidade com a especialidade/assunto.
Em casos de uma aprovação e uma rejeição a submissão será encaminhada para um
terceiro revisor. O Editor Científico, pautado nos pareceres emitidos pelos revisores, se
reserva o direito de emitir o parecer final de aceitação ou rejeição.
As indicações de correção sugeridas pelos pareceristas serão enviadas aos autores para
que possam aprimorar o seu original. As mudanças feitas no artigo deverão ser
realizadas e realçadas no texto. Em caso de discordância, os autores devem redigir sua
justificativa em uma carta ao Editor.
A publicação das submissões ocorrerá somente após a aprovação do Conselho Editorial,
Editores Associados e Editor Científico.
Após a aprovação, o artigo é revisado ortográfica e gramaticalmente por revisor
especializado. As alterações eventualmente realizadas são encaminhadas para aprovação
formal pelos autores, antes de serem encaminhados para publicação. A Rev. SOBECC
se responsabiliza pela tradução para o inglês do artigo na íntegra.
Os autores terão o prazo de 24 horas para aprovar a revisão de texto em português. O
não cumprimento deste prazo transfere ao editor a responsabilidade pela aprovação. Não
serão admitidos acréscimos ou modificações após a aprovação da revisão final.
2 Apresentação dos originais
A apresentação deve obedecer à ordem abaixo especificada. É necessário que os
trabalhos sejam anexados em arquivo Word, digitados em português, respeitando a
ortografia oficial, com fonte em letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm entre
linhas, margens de 2,5 cm (direita, esquerda, superior e inferior), atentando para o
número limite de palavras de acordo com a classificação da submissão: original, revisão
(integrativa ou sistemática) ou relato de experiência, incluindo referências, tabelas,
quadros, figuras, fotos e anexos.
2.1 Orientações sobre preenchimento de alguns campos do formulário de
submissão:
2.1.1 Título do artigo – Em português, sem abreviaturas ou siglas (máximo quatorze
palavras);
2.1.2 Nome(s) completo(s) e sem abreviatura dos autores, cadastrados na ordem em que
deverão aparecer na publicação
2.1.3 Assinalar nome e endereço completo de um dos autores para recebimento de
correspondência, incluindo telefones comercial, residencial e e-mail.

2.1.4 Identificações completas dos autores, separadas por vírgula, na seguinte ordem:
profissão, titulação acadêmica mais recente, local de atuação profissional/instituição à
qual pertence, cidade, estado. Devem constar os e-mails de todos os autores, para
publicação. É desejável que os autores coloquem sua identificação ORCID, bem como a
URL do seu Curriculum Lattes.
2.1.5 Conflitos de interesse: é obrigatório que os autores informem qualquer potencial
conflito de interesse, incluindo interesses políticos e ou financeiros (relacionados a
patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos, equipamentos utilizados
no estudo pelos fabricantes, financiamento a congresso ou afins); prestígio acadêmico,
poder institucional, reconhecimento entre os pares e na sociedade, estudos e pesquisas
sobre as próprias disciplinas e instituições). Não havendo, devem redigir uma sentença
dizendo não haver conflitos de interesse, no campo próprio para isso, no formulário de
submissão.
2.1.6 Trabalhos que tiveram financiamento por agência de fomento: devem
identificá-la, bem como o número do processo, no campo específico do formulário de
submissão.
2.1.7 Classificação do original: selecionar a Seção correta para a submissão, ou seja,
original, revisão (integrativa ou sistemática) ou relato de experiência
2.2 Arquivo do original a ser submetido: (não deve conter o(s) nome(s) do(s)
autor(es)
2.2.1 Resumo – somente em português, contendo, no máximo, 150 palavras. O Resumo
deve ser estruturado, ou seja, dividido em: Objetivo(s), Método, Resultados e
Conclusão;
2.2.2 Palavras-chave (Keywords; Palabras clave): de três a cinco palavras-chave, na
seguinte ordem: português, inglês e espanhol e elaboradas segundo os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS) da BIREME (Centro Latino Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde). Se forem compostas, somente a primeira palavra
deve estar em caixa alta e devem ser separadas uma das outras por ponto. Utilizar de
três a cinco palavras-chave.
2.2.3 Original: produzido conforme as características individuais de cada trabalho, ou
seja, artigos originais, relatos de experiência e revisões de literatura, porém estruturados
e em parágrafos distintos com: Introdução, Objetivo(s), Método, Resultados, Discussão,
Conclusão e/ou Considerações finais e Referências. Atentar para o número de palavras e
referências de acordo com a classificação do artigo.
3 Cuidados para a preparação do original
3.1 Introdução: breve, com definição do problema destacando a relevância do estudo e
as
lacunas
do
conhecimento
3.2 Objetivo: Indica aquilo que se pretende alcançar na pesquisa. Claro e direto.
3.3 Método: método de pesquisa utilizado, população, critérios de inclusão e fonte de
dados. De acordo com a classificação do original é necessário informar que a pesquisa
foi realizada de acordo com os preceitos éticos e citar o número do protocolo de
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (número CAAE – via Plataforma Brasil).

3.4 Resultados: descrição clara e objetiva dos dados relevantes, sem interpretações ou
comentários. Podem ser utilizadas tabelas, quadros e figuras, todavia com a devida
indicação
no
texto.
3.5 Discussão: deve limitar-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, com
ênfase nas novas descobertas proporcionadas pelo estudo e discutindo concordâncias e
divergências
do
estudo.
Destacar
as
limitações
do
estudo
3.6 Conclusão: deve responder aos objetivos ou hipóteses do estudo, sedimentada nos
resultados e discussão, coerente com o título e o método utilizado e com os objetivos
propostos.
3.7 Referências: devem ser construídas de acordo com as normas de Vancouver,
elaboradas pelo International Committee of Medical Journal Editors - Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), sendo baseadas no padrão
ANSI, adaptado pela US National Library of Medicine. Consulte instruções aqui. As
Referências devem ser indicadas numericamente na sequência em que aparecem no
texto, no qual precisam ser identificadas por números arábicos sobrescritos, sem
parênteses. Se forem sequenciais, devem ser separadas por hífen; se forem aleatórias, a
separação deve ser feita por vírgulas. A exatidão das referências é de responsabilidade
dos autores. As referências devem ser primárias e pelo menos 50% delas atualizadas
com menos de 5 (cinco) anos. Todas as referências deverão indicar a URL para acesso
ao texto completo, caso esteja disponível na web.
4 Declaração de responsabilidade e transferência de direitos de primeira
publicação.
“O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os direitos de primeira
publicação
do
original
intitulado
_____________________________________________________________(título do
artigo) para a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC), caso este trabalho seja
publicado na Rev. SOBECC., podendo ser reproduzido, distribuído, transmitido ou
reutilizado, com a citação obrigatória da fonte.
Cada autor assegura que participou suficientemente do estudo para justificar sua
autoria, garantindo, ainda, que o artigo é original, que não está sob apreciação de
outra revista simultaneamente e que o texto e os dados nele apresentados não foram
anteriormente publicados.
O(s) autor(es) concorda(m) que as opiniões expressas neste original não representam,
necessariamente, o ponto de vista dos editores ou da Associação, que renunciam toda
responsabilidade e compromissos sobre seu conteúdo.
Nome legível e assinatura, na ordem exata de autoria
Nome Legível

Assinatura

5 Check list para os autores
Antes de proceder o upload do original no sistema, é necessário o atendimento às
normas da revista. Para simplificar a conferência, apresentamos o checklist a seguir,
objetivando agilizar o processo editorial.
Recomendamos que todos os dados dos autores e do original a ser submetido, bem
como os documentos suplementares (aprovação do Comitê de Ética, Declaração de
responsabilidade e transferência de direitos de publicação, autorização para reprodução
de fotos etc.) estejam em mãos para sua conferência .
Item

1 Documentos suplementares para submissão
1.1 Documentos de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa
1.2 Declaração de responsabilidade e transferência de direitos de
publicação, preenchida e com a assinatura de todos os autores
1.3 Autorização para a reprodução de fotos
1.4 Declaração de conflito de interesse
2 Metadados da submissão
2.1 Título em português, sem abreviatura ou siglas – máximo 14
palavras

Atendido Não se
aplica

2.2 Nomes completos dos autores, alinhados à margem esquerda
do texto
2.3 Identificação do autor correspondente com endereço
completo, telefone e email
2.4 Identificação de todos os autores: profissão, titulação
acadêmica mais recente e local de atuação profissional/instituição,
cidade, estado e e-mails
2.4.1 Desejável – ORCID e URL Curriculum Lattes
2.4.2 Identificação da agência de fomento
2.4.3 Classificação do manuscrito: original, revisão (integrativa
ou sistemática) ou relato de experiência
3 Página do Artigo
3.1 Resumo
3.1.1 Resumo português apenas
3.1.2 Espaço simples - no máximo, 150 palavras
3.1.4 Estruturado: Objetivo(s), Método, Resultados e Conclusão
3.2 Palavras-chave
3.2.1 Palavras-chave: português, inglês e espanhol
3.2.2 Palavras-chave – 3 a 5 consultadas no DeCS
3.3 Manuscrito
3.3.1 Fonte em letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm entre
linhas, margens de 2,5 cm (direita, esquerda, superior e inferior)
3.3.2 Número de palavras conforme a classificação do
original: artigo original (até 4.500 palavras); artigo de revisão –
integrativa ou sistemática (até 4.500 palavras) e relato de
experiência: até 2.000 palavras), incluindo o texto, tabelas,
quadros, anexos, figuras e referências
3.3.3 Pesquisa quantitativa - com: Introdução, Objetivo(s),
Método, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências
3.3.4 Pesquisa qualitativa – com: Introdução, Objetivo(s),
Método, Resultados, Discussão, Considerações Finais e
Referências
3.3.5 Introdução: breve, com definição do problema destacando a
relevância do estudo e as lacunas do conhecimento
3.3.6 Objetivo: Indica claramente aquilo que se pretende alcançar
na pesquisa. Utiliza verbos no infinitivo
3.3.7 Método - Pesquisa quantitativa: apresenta desenho, local
do estudo, período, população ou amostra (critérios de inclusão e

exclusão; análise dos resultados e estatística, aspectos éticos
(número do protocolo CAAE quando aplicável)
3.3.8 Método - Pesquisa qualitativa: apresenta referencial
teórico-metodológico; tipo de estudo; categoria e subcategorias de
análise; procedimentos metodológicos (hipóteses, cenário do
estudo, fonte de dados, coleta e organização, análise) e aspectos
éticos (número do protocolo CAAE quando aplicável)
3.3.9 Revisão integrativa: apresenta as 6 (seis) etapas:
3.3.9.1 Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de
pesquisa
para a elaboração da revisão integrativa;
3.3.9.2 Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de
estudos/ amostragem ou busca na literatura;
3.3.9.3 Definição das informações a serem extraídas dos estudos
selecionados/ categorização dos estudos;
3.3.9.4 Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa;
3.3.9.5 Interpretação dos resultados;
3.3.9.6 Apresentação da revisão/síntese do conhecimento
3.3.10 Revisão Sistemática: apresenta as etapas de:
3.3.10.1 Definição do seu propósito;
3.3.10.2 Formulação da pergunta;
3.3.10.3 Busca na literatura (Definição de critérios para selecionar
os estudos: poder da evidência dos estudos; Execução da busca da
literatura)
3.3.10.4 Avaliação dos dados
3.3.10.5 Análise e síntese de dados
3.3.10.6 Apresentação dos resultados
3.3.10.7 Os quadros sinóticos devem conter: referência do artigo
selecionado, ano de publicação, delineamento e número de
pacientes, intervenções, desfechos e indicador de qualidade do
estudo
3.3.11 Resultados:
3.3.11.1 Descrição clara e objetiva dos dados relevantes, sem
interpretações ou comentários
3.3.11.2 Tabelas, Quadros, Figuras e Anexos: numeradas na
sequência de apresentação do texto
3.3.11.3 Tabelas: em conformidade com as normas do IBGE
3.3.11.4 Figuras: O título se apresenta abaixo dela
3.3.11.5 Fotos: Tem a autorização da entidade e a devida citação
da fonte
3.3.11.6 Tabelas, quadros, figuras, fotos e anexos – totalizam no
máximo 5 (cinco)
3.3.12 Discussão:
3.3.12.1 Está em item separado dos Resultados;
3.3.12.2 Dialoga com a literatura nacional e internacional;
3.3.12.3 Apresenta as limitações do estudo,
3.3.12.4 Descreve as contribuições para a área da enfermagem e
saúde
3.3.13 Conclusão ou considerações finais:
Deve responder aos objetivos ou hipóteses do estudo, sedimentada

nos resultados e discussão, coerente com o título e o método
utilizado e com os objetivos propostos
3.3.14 Referências:
3.3.14.1 Formato – estilo Vancouver
3.3.14.2 Para artigos disponibilizados em português e inglês, deve
ser citada a versão em inglês, com a paginação correspondente
3.3.14.3 Evitar: capítulos de livros, livros, dissertações e teses, a
não ser que tragam o referencial teórico
3.3.14.4 Observar que ao menos 50% das citações, deve ter menos
de cinco anos de publicação
3.3.14.5 Utilizar as citações primárias quando se refere a
legislações, diretrizes, autores consagrados
3.3.14.6 Traz publicações de revistas nacionais e internacionais
3.3.14.7 As referências estão indicadas numericamente na
sequência em que aparecem no texto, no qual precisam ser
identificadas por números arábicos sobrescritos, sem parênteses e
antes do ponto do parágrafo
3.3.14.8 As referências sequenciais, devem ser separadas por
hífen; se forem aleatórias, a separação deve ser feita por vírgulas
4 Geral
4.1 Retirar das propriedades do documento eletrônico a
identificação de autoria para que não haja identificação pelos
avaliadores

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões
que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada simultaneamente
para publicação por outra revista. Caso contrário, justifique no campo
"Comentários ao editor"
2. Estou ciente de que todos os originais submetidos são passíveis de análise e
detecção por software(s) detector(res) de plágio. O plágio acadêmico em
qualquer nível é crime, fere a legislação brasileira no artigo 184 do Código
Penal e no artigo 7º parágrafo terceiro da lei 9.610-98 que regulamenta o direito
autoral, constituindo-se, assim, matéria cível e penal.
3. Tenho os arquivos a serem carregados como documentos suplementares no
SEER, logo após a submissão do original: > Declaração de responsabilidade e
transferência
de
direitos
de
primeira
publicação
>
Declaração
de
Conflitos
de
interesse
> Documento de aprovação do Comitê de Ética em atendimento à Resolução
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas

envolvendo
seres
humanos,
quando
couber
> Autorização para a reprodução de fotos, quando couber
4. O arquivo da submissão está em formato Word, digitados em português,
respeitando a ortografia oficial, com fonte em letra Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,5 cm entre linhas, margens de 2,5 cm (direita, esquerda, superior
e inferior), atentando para o número limite de palavras de acordo com a
classificação do original: original, revisão (integrativa ou sistemática) ou relato
de experiência, incluindo referências, tabelas, quadros, figuras, fotos e anexos.
5. Foram informadas as URLs (com links ativos) para as referências com textos
completos disponíveis on-line. Foi dada preferência para links persistentes como
o DOI (Digital Object Identifier). CLIQUE AQUI para pesquisar o DOI das
referências citadas.
6. As figuras e tabelas estão inseridas no texto (não no final do documento na
forma de anexos).
O número de tabelas, quadros, figuras e fotos não excederam a 5 (cinco) no
total.
Todavia, como a versão eletrônica permite recursos hipermídia, o uso de áudios,
vídeos e tabelas dinâmicas são bem vindos para serem publicados neste
formato. Documentos hipermídia serão carregados como documentos
suplementares.
7. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em
Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.
8. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as
instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram
seguidas.

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:


Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira
publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative
Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com
reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.



Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para
distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar
em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria
e publicação inicial nesta revista.



Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.:
em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou
durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como
aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras
finalidades ou a terceiros.

