
 

 
 
 

DAS SEÇÕES DE SUBMISSÃO 
 

 

 

1. Indicação no passo 1 da submissão o tipo de seção a ser submetido:  

a) Editorial: expressa a política e filosofia do periódico, bem como aponta para áreas 

emergentes ou negligenciadas que merecem serem melhores discutidas pela comunidade 

científica.  

b) Convite editorial: trata-se de um convite a experto para apresentar discussão de 

tópicos, tendências e políticas que afetem o desempenho dos tratamentos clínicos e de 

saúde.  

c) Nota prévia: projetos aprovados de dissertações ou teses.  

d) Notas de pesquisa ou resultados preliminares: relatório preliminar com matéria-

prima (discussão menor).  

e) Estudo de caso: caso único acompanhado em um período de tempo que foca 

questões de enfermagem e age em conformidade com as seguintes diretrizes:  

i. Anonimato do paciente e aprovação em comitê de ética  

ii. Dependendo da natureza do caso estudado, o consentimento do paciente e uma carta 

de permissão do hospital podem ser necessários e deverão assim ser enviados junto com 

o documento.  

iii. Nenhuma crítica difamatória ou direta das práticas de tratamento que poderiam levar 

a um litígio deverá ser incluída. No entanto, críticas construtivas e a exploração de 

abordagens alternativas para tratamento podem ser debatidas se apoiadas pela literatura 

e onde nenhuma observação difamatória foi incluída.  

 



f) Análise e comentários: análise literária de alguns artigos.  

g) Resumo de teses e dissertações (conforme normas do OBJN).  

h) Assuntos profissionais: atualidades, colunas, eventos etc.  

 

i) Treinamento de pesquisa universitária: refere-se a resultados de pesquisas 

realizadas por estudantes de graduação, preferencialmente por projetos contemplados 

por bolsas de iniciação científica de órgão oficiais de fomento como, por exemplo, Cnpq, 

FAPERJ, FAPESP etc.  

j) Artigos originais: Os manuscritos devem ser escritos num formato consistente com o 

projeto da pesquisa. Uma variedade abrangente de formas de investigação é aceitável. 

Todos os manuscritos de pesquisa devem incluir um sumário claro e conciso do propósito 

e dos objetivos dessa pesquisa, envolvendo condições, importância e literatura relevante, 

estrutura teórica ou orientação, a tipologia (design, método ou desenho de estudo), os 

participantes, a coleta de dados e a análise de processos e procedimentos, proteções 

éticas, questões e abordagens de legitimidade e credibilidade, descobertas e implicações 

dessas descobertas. Os estudos transversais com abordagem quantitativa deverão, 

minimamente, apresentar as medidas de associação e nível de significância adotado para 

a análise das variáveis categóricas analisadas, posto que frequência simples e/ou relativa 

não caracteriza a abordagem quantitativa. Os artigos submetidos a essa seção terão 

prioridade no processo de avaliação.  

k) Artigos de revisão: a análise crítica e a evolução da literatura são fundamentais para 

o avanço do desenvolvimento do conhecimento no campo da enfermagem. Manuscritos 

que levem em conta a análise e avaliação sistemática e rigorosa da literatura atual são 

bem vindos. O formato para tais manuscritos deve incluir o foco da revisão; âmbito e 

base lógica para a literatura selecionada; descrição detalhada da análise; critério de 

avaliação e processos usados; descobertas significantes; tópicos e lacunas identificados; 

e implicações para a pesquisa, prática e desenvolvimento do conhecimento. A prioridade 

de publicação será concedida para manuscritos que tenham um potencial maior de 

expandir os conhecimentos relativos aos assuntos que se referem à saúde e 

enfermagem.  

Quanto aos artigos de REVISÃO, as modalidades aceitas são: revisão sistemática, 

metanálise e revisão integrativa. Para tanto, os padrões mínimos de qualidade** 

requerem que estejam claros na metodologia: recorte temporal, bases de dados, 

tesauros e/ou descritores, critérios de inclusão e exclusão, data da coleta dos dados, 

existência de segundo avaliador bem como sua qualificação, resultados quantitativos da 

busca, motivos de exclusão, e fluxograma.  

 

**Também se aplica aos estudos bibliométricos.  



 

2. NÃO serão aceitos relatos de experiência e reflexões teóricas.  

3. Anualmente, no mês de outubro, é publicado um número especial de Short Reports 

para as seções de: notas prévias e resumo de teses e dissertações.  

 


