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1. POLÍTICA EDITORIAL
A REBEn tem a missão de divulgar a Ciência da Enfermagem e da Saúde. Aceita manuscritos nos
idiomas português, inglês e espanhol. É publicada somente na versão eletrônica por meio de
fascículos regulares e números temáticos.
Manuscritos redigidos em português ou espanhol, deverão ser traduzidos para o inglês em sua
versão final.
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à REBEn, não sendo permitida sua submissão
simultânea a outro(s) periódico(s).
Declaração sobre Ética e Integridade em Pesquisa
Para a publicação, a REBEn considera condição sine qua non que os manuscritos submetidos
tenham cumprido as diretrizes ético-legais que envolvem a elaboração de trabalhos acadêmicos e/ou
técnico-científicos e a pesquisa com seres humanos ou com animais.
Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na Resolução CNS
nº 466/2012 (http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf), o(s) autor(es) deve(m)
mencionar no manuscrito, a aprovação do projeto por Comitê de Ética reconhecido pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde (CONEP-CNS), ou por órgão
equivalente, quando tiver sido executada em outro país.
A REBEn adota a exigência da Organização Mundial da Saúde e do Comitê Internacional de
Editores de Revistas Médicas de registro prévio dos ensaios clínicos (estudos experimentais
randomizados) em plataforma que atenda os critérios elaborados por estas duas organizações
(Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – REBEC - http://www.ensaiosclinicos.gov.br/).

Na pesquisa experimental, envolvendo animais, deve ser respeitada a Lei nº 11.794, de 8 de outubro
de 2008, que regulamenta o inciso VII do §1º do Art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo
procedimentos para o uso científico de animais; e as normas estabelecidas no Guide for the Care
and Use of LaboratoryAnimals(Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of
Sciences, Washington, D.C., Estados Unidos), de 1996, e nos Princípios Éticos na Experimentação
Animal (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA, disponível em:
www.cobea.org.br), de 1991. Estas informações devem constar no método de acordo com a
recomendação do ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines).
A REBEn apoia as Recomendações para a Condução, Relatório, Edição e Publicação de Trabalhos
Acadêmicos em Revistas Médicas (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly Work in Medical Journals), do Comitê Internacional de Editores de
Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors). Essas recomendações,
relativas à integridade e padrões éticos na condução e no relatório de pesquisas, estão disponíveis na
URL http://www.icmje.org/urm_main.html.
Apoia, também, os padrões internacionais para publicação de pesquisa responsável, desenvolvidos
pelo COPE (Committee on Publication Ethics) e destinados a editores e autores (disponíveis em:
http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).
Conceitos, ideias ou opiniões emitidos nos manuscritos, bem como a procedência e exatidão das
citações neles contidas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
A Revista Brasileira de Enfermagem adota o sistema Ithenticate para identificação de plagiarismo.
Práticas que ferem a integridade científica como plágio e autoplágio serão levadas para avaliação do
Conselho Editorial para decisão das penalidades como: suspensão de publicar no periódico por
período determinado pelo Conselho Editorial. Os autores serão imediatamente comunicados de
todas as etapas deste processo.

2. CATEGORIAS DE MANUSCRITOS
Tipos de artigos considerados:


Editorial: texto sobre assunto de interesse para o momento histórico ou a produção do
conhecimento veiculada a um determinado fascículo, com possível repercussão Enfermagem
e Saúde. Pode conter até duas (2) páginas, incluindo até 4 referências, quando houver.



Artigos originais: estudos que agreguem informações novas para a área da Enfermagem e
da Saúde. Estão incluídos nesta categoria: ensaios clínicos randomizados, estudos de casocontrole, coorte, prevalência, incidência, estudos de acurácia, estudo de caso e estudos
qualitativos. Os artigos originais devem conter um máximo de quinze (15) páginas,
incluindo resumos e no máximo 50 referências e até 7 autores.
o Os autores devem adotar as diretrizes do https://www.equator-network.org/ para
escrever todo o tipo de artigo. É obrigatório indicar no método em “desenho do
estudo” qual instrumento do Equator foi utilizado para nortear a metodologia. O não
cumprimento dessa norma levará ao arquivamento do manuscrito.
Revisão: utiliza métodos sistemáticos e critérios explícitos para identificar, selecionar e
avaliar criticamente pesquisas relevantes, e para coletar e analisar dados dos estudos



incluídos na revisão. Estão incluídos nesta categoria: revisão sistemática com e sem metaanálises, revisão integrativa e Scoping Review. As revisões devem conter um máximo de
vinte (20) páginas, incluindo resumos, com no máximo 50 referências e até 6 autores.
o

o
o
o

A REBEn requer que os protocolos das revisões sejam registrados no
PROSPERO, https://www.crd.york.ac.uk/prospero/, ou disponibilizados em um
site de acesso livre.
Os autores deverão respeitar as seguintes diretrizes para escreverem cada tipo de
revisão (https://www.equator-network.org/):
Revisões sistemáticas da literatura e meta-análises: PRISMA
Scoping Review: PRISMA ScR



Reflexão – Formulação discursiva aprofundada, focalizando conceito ou constructo
teórico da Enfermagem ou de área afim; ou discussão sobre um tema específico,
estabelecendo analogias, apresentando e analisando diferentes pontos de vista, teóricos
e/ou práticos. Deve conter um máximo de dez (10) páginas, incluindo resumos, no
máximo 10 referências e até 4 autores.



Relato de Experiência e/ ou Inovação Tecnológica – Estudo em que se descreve uma
situação da prática e ou inovação tecnológica (ensino, assistência, pesquisa ou
gestão/gerenciamento), as estratégias de intervenção e a avaliação de sua eficácia, de
interesse para a atuação profissional. Deve conter um máximo de dez (10) páginas,
incluindo resumos, no máximo 10 referências e até 4 autores.



Carta ao Editor - máximo 1 página.



Resposta do autor - máximo 250 palavras.

3. PREPARO DOS MANUSCRITOS
Recomendamos a utilização dos guidelines disponíveis no http://www.equator-network.org/ para
consolidação do manuscrito. Informe nos métodos qual foi utilizado (exceção: Relato de
Experiência e Reflexão).
A
REBEn
adota
as
recomendações
http://www.icmje.org/urm_main.html.

de
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Os manuscritos somente serão aceitos, para avaliação, se estiverem rigorosamente de acordo com
o modelo disponível no Template 1.
Os manuscritos de todas as categorias aceitos para submissão à REBEn deverão ser preparados da
seguinte forma:
Arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das páginas em papel A4
(210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New Roman tamanho 12,
espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 1,25 cm.




O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito.
O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes para o objeto
do estudo, e
Nas citações de autores, ipsis litteris:
o Com até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto;
o Naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas, fonte
Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas e recuo de 3 cm da
margem esquerda.
o No caso de fala de depoentes ou sujeitos de pesquisa, destacá-las em novo parágrafo,
sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas e
recuo de 3 cm da margem esquerda.
As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na ordem em
que forem mencionadas pela primeira vez no texto;
o Devem ser utilizados números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem espaço
entre o número da citação e a palavra anterior, e antecedendo a pontuação da frase ou
parágrafo [Exemplo: cuidado(5),].
o Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por um traço
[Exemplo: cuidado(1-5).], quando intercaladas, separados por vírgula [Exemplo:
cuidado(1,3,5).].
As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável.
Apêndices e anexos serão desconsiderados.
Não numerar as páginas ou parágrafos no manuscrito.









3.1 Estrutura do texto
Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito, no resumo, em tabelas e
figuras.
No texto, usar somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é apresentada
entre parênteses, precedida pelo termo por extenso.
Artigos de Pesquisa e de Revisão devem seguir a estrutura convencional: Introdução, Método,
Resultados, Discussão e Conclusões (pesquisas de abordagem quantitativa) ou Considerações Finais
(pesquisas de abordagem qualitativa) e Referências. Os manuscritos de outras categorias podem
seguir estrutura diferente.

3.2 Documento Principal (Template 1)
O documento principal, sem identificação dos autores, deve conter:



Título do artigo: até 15 palavras, no máximo, no idioma do manuscrito. Para compor,
utilize pelo menos 3 descritores;
Resumo e os descritores: resumo limitado a 150 palavras no mesmo idioma do
manuscrito. Deverá estar estruturado em Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão
ou Considerações Finais.





Logo abaixo do resumo, incluir cinco descritores no nos três idiomas (português, inglês e
espanhol):
o Português e espanhol devem ser extraídos do DeCS: http://decs.bvs.br;
o Inglês cinco extraídos do MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
Corpo do texto: consiste no corpo do manuscrito, propriamente dito;

A estrutura do manuscrito nas categorias pesquisa e revisão é: Introdução, Objetivo, Métodos,
Resultados, Discussão e Conclusão (para pesquisa quantitativa) ou considerações finais
(pesquisa qualitativa); todos os subtítulos devem ser destacados em negrito no texto.
As figuras, tabelas e quadros devem ser apresentadas no corpo do manuscrito.
Ilustrações (tabelas, quadros e figuras, como fotografias, desenhos, gráficos, etc.) serão numeradas,
consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em que forem inseridas no texto, não
podendo ultrapassar o número de cinco.
Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da
palavra designativa (tabela, figura, quadro) seguida do número de ordem de sua ocorrência no texto,
em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título (Ex.: Tabela 1 - título). Após a ilustração,
na parte inferior, inserir a legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão, se
houver (ver: ABNT NBR 14724/2011 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos Apresentação). A fonte consultada deverá ser incluída abaixo das imagens somente se for de
dados secundários. Abreviações devem ser informadas em nota abaixo da figura.
As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed. Rio de Janeiro, 1993, disponíveis em
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf
Os subtítulos do método e discussão deverão ser destacados em negrito conforme recomendação do
checklist.
As ilustrações devem estar em boa qualidade de leitura em alta resolução. Tabelas, gráficos e
quadros devem ser apresentados no formato .doc, de forma editável no corpo no manuscrito.


Fomento: é obrigatório citar fonte de fomento à pesquisa (se houver). Esta informação deve
ser inserida na página de títulos.



Agradecimentos: são opcionais às pessoas que contribuíram para a realização do estudo,
mas não se constituem autores e devem ser apresentados na página de título até que a
avaliação seja concluída por questão de sigilo.



Referências: o número de referências é limitado conforme a categoria do manuscrito. As
referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, consecutivamente, de
acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e conforme o estilo indicado pelo
Comitê Internacional de Editores Científicos de Revistas Biomédicas (ICMJE). Exemplos
do estilo de Vancouver estão disponíveis por meio do site da National Library of Medicine
(NLM) em Citing Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/.
o No mínimo, 50% das referências devem ser preferencialmente produções publicadas
nos últimos 5 anos e destas, 20% nos últimos 2 anos. A REBEn sugere que 40% das
referências sejam de revistas brasileiras, da coleção Scielo e RevEnf.

o
o

o
o

Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a versão em
inglês, com a paginação correspondente.
Evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, jornais ou revistas não
científicas (Magazines) e no prelo, exceto quando se tratar de referencial teórico (Ex:
Handbook Cochrane).
A REBEn incentiva o uso do DOI, pois garante um link permanente de acesso para o
artigo eletrônico.
Para artigos ou textos publicados na internet que não contenham o DOI, indicar o
endereço da URL completa bem como a data de acesso em que foi consulta.

Exemplos mais comuns de referências:


Artigos com o identificador DOI:

Lavorato Neto G, Rodrigues L, Silva DARD, Turato ER, Campos CJG. Spirituality review on
mental health and psychiatric nursing. Rev Bras Enferm. 2018;71(suppl 5):2323-33. doi:
10.1590/0034-7167-2016-0429


Artigos Eletrônicos:

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, et al. Risk factors for
groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-control study. Infect Control
Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 [cited 2018 Jan 5];27(1):34-7. Available from:
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf


Artigos em outro idioma

Cruz MSD, Bernal RTI, Claro RM. [Trends in leisure-time physical activity in
Brazilian adults (2006-2016)]. Cad Saude Publica. 2018. 22;34(10):e00114817. doi: 10.1590/0102311X00114817 Portuguese.


Livro

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University
Press; 2005. 194 p.


Livro na Internet

Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions
[Internet].Version 4.2.6.Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 [cited 2018 Oct 15]. 257
p. Available from: http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf

4. PROCESSO DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO
Os manuscritos devem ser submetidos a REBEn por meio da URL http://www.scielo.br/reben/,
acessando o link Submissão Online.

Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente no sistema
como autor. O sistema é autoexplicativo e, ao concluir o processo, será gerada uma ID para o
manuscrito, com código numérico (Exemplo: REBEn 2019-0001).
O autor responsável pela submissão deve ter à mão toda a documentação necessária: O checklist
para auxiliar os autores, na submissão está disponível para download.







Página de Título (Template 2);
Documento Principal no Modelo Indicado (Template 1);
Declaração de Responsabilidade pela Autoria, Exclusividade e Transferência de Direitos
Autorais e de Ciência das Instruções da REBEn aos autores (Modelo de Declaração);
Carta ao Editor (cover letter);
Comprovante de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética;
Comprovante de pagamento de taxa de avaliação;

O responsável pela submissão receberá uma mensagem informando a URL do manuscrito e um
login, para que possa acompanhar, na interface de administração do sistema, o progresso do
documento nas etapas do processo editorial.
Só serão verificados pelo escritório editorial quanto à adequação às normas, os manuscritos que
estiverem formatados no modelo de submissão (Template 1). Antes de submeter o manuscrito os
autores devem verificar as normas da REBEn, seguir rigorosamente o checklist e ter todos os
documentos necessários para submissão. É obrigatório o preenchimento completo dos metadados no
formulário de submissão.
Cada documento deve ser anexado, separadamente, no campo indicado pelo sistema.
Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente no sistema
como autor criando/associando o cadastro do ORCID (Open Researcher and Contributor ID https://orcid.org/signin). Todos os autores devem ter o cadastro associado ao ORCID atualizado.
Os autores devem indicar quatro possíveis pareceristas para avaliação do manuscrito. Estes
indicados deverão ser obrigatoriamente doutores, não ter conflito de interesses e não pertencer a
instituições de qualquer dos autores. Os pareceristas podem ser acatados ou não pelos editores
associados. Possíveis revisores podem ser localizados na plataforma lattes de acordo com a temática
do manuscrito.
Os manuscritos que não se adequarem às normas na segunda rodada do checklist serão
arquivados sem devolução da taxa de avaliação.

5.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS

Após aprovação o manuscrito é enviado pelos Editores-Chefes aos editores associados e
encaminhado para análise por pares (peer review), adotando-se a avaliação duplo-cega (doubleblind review).

5.1 Processo de Revisão por Pares
Após avaliação pelos editores o manuscrito é encaminhado para análise por pares (peer review),
adotando-se a avaliação duplo-cega (double-blind review). Os pareceres emitidos pelos avaliadores
podem considerar o manuscrito aceito, rejeitado ou que requer revisões, seja de forma ou de
conteúdo. Os pareceres emitidos pelos avaliadores são apreciados pelos Editores Chefes, e um
parecer final é enviado aos autores.
Os pareceres emitidos pelos avaliadores podem considerar o manuscrito aceito, rejeitado ou que
requer revisões, seja de forma ou de conteúdo. Após apreciação dos Editores-Chefes um parecer
final, sustentado pelas revisões, é enviado para os autores.
Os artigos aceitos entram no fluxo contínuo de publicação não sendo possível informar o número e
páginas até ser disponibilizado online no SciELO. Por esta razão, no aceite do manuscrito é
informado somente o ano da publicação.

6.

REVISÃO TÉCNICA DE LÍNGUA PORTUGUESA E TRADUÇÃO DOS
MANUSCRITOS

Quando o artigo for aceito, o autor receberá um email com a mensagem automática de artigo não
submetido (unsubmitted). Essa mensagem libera o manuscrito para a tradução e revisão técnica de
linguagem. Os tradutores e revisores certificados pela REBEn estão relacionados neste documento.
A devolutiva do manuscrito nas versões traduzidas, revisadas e certificadas bem como o
comprovante de pagamento da taxa de editoração, deverão ser inseridos no sistema no prazo de até
25 dias corridos. Este prazo não atendido e a não conformidade com o modelo (Template 1),
ocasionará o arquivamento do manuscrito.

7. TAXAS DE AVALIAÇÃO E DE EDITORAÇÃO

TAXA DE AVALIAÇÃO

R$ 300,00 (trezentos reais).

TAXA DE
EDITORAÇÃO

R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais).

Comprovante do
pagamento da taxa de
avaliação
Comprovante do
pagamento após o aceite
do manuscrito

Forma de pagamento: Exclusivamente pelo PAGSEGURO (http://reben.com.br/revista/)
PARA PAGAMENTOS INSTITUCIONAIS, ENTRAR EM CONTATO COM:
tesouraria@abennacional.org.br
Sem a comprovação dos pagamentos pelo sistema, o artigo será arquivado definitivamente.
A taxa de avaliação não será devolvida caso o manuscrito não seja aceito para publicação.

ATENÇÃO
As dúvidas quanto as normas, submissão e ressubmissão serão atendidas exclusivamente pelo email FALE CONOSCO (faleconosco.reben@abennacional.org.br).
Previamente ao uso do FALE CONOSCO reveja cuidadosamente as normas acima. Somente serão
respondidas questões não contempladas nas Instruções aos Autores.
Ao iniciar a submissão do manuscrito o autor está ciente e em concordância com as normas da
Revista.

