REVISTA PORTUGUESA DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL
Checklist

Para agilizar a análise e a publicação dos artigos na RPESM os autores são convidados a
preencher este formulário.
Geral
☐ É um trabalho de pesquisa original e não foi submetido noutros periódicos
☐ É um trabalho na área da saúde mental
☐ Enviado o artigo integral
☐ Enviada a checklist de verificação
☐ Enviada indicação de salvaguarda dos princípios éticos da investigação e parecer da
Comissão de Ética (se aplicável)
☐ Enviada declaração de cedência de direitos de autor
☐ Está redigido segundo o Novo Acordo Ortográfico (exceto se formalizada posição em
contrário)
☐ Tem o máximo de 15 páginas, desde o título até às referências bibliográficas (inclusive)
☐ Outro

Título
☐ O título é conciso, claro e contém os pontos-chave do trabalho
☐ Está redigido em português, espanhol e inglês
Autores
☐ Refere o primeiro e o último nome, grau(s) académico(s), categoria profissional e afiliações
institucionais de todos os autores
☐ Refere os números de telefone, moradas e endereços de e-mail institucionais dos autores
Resumo
☐ Está apresentado em português, espanhol e inglês
☐ Não ultrapassa as 250 palavras
☐ Inclui cinco secções: Contexto, Objetivo(s), Metodologia, Resultados e Conclusões
Palavras-Chave
☐ Refere, no máximo, 4 palavras-chave
☐ Palavras-chave transcritas segundo os descritores MeSH

☐ Palavras-chave em português, espanhol e inglês
Texto
☐ Apresenta uma estrutura científica com todas as secções, conforme está descrito nas
Normas de Publicação
☐ Tem espaçamento 1,5 em todas as páginas
☐ Está escrito em letra Arial, tamanho 11
☐ Está escrito com margens de 2,5cm.
☐ Página em formato A4, em coluna única
☐ Sem notas de rodapé
☐ Sem negritos, sublinhados, nem variação do tipo de letra, fundos de cor, etc.
Tabelas, Quadros, Figuras e Gráficos
☐ São colocados apenas os absolutamente necessários para a compreensão do trabalho
☐ Estão numerados por ordem de inclusão no texto, em função de cada tipo
☐ Tabelas e quadros apresentam o título em cabeçalho e os gráficos e figuras apresentam o
título por baixo
☐ Utiliza as tabelas de acordo com as normas da APA (6ª ed.)
☐ Apresentação clara dos dados e resultados, bem como do formato dos símbolos da
linguagem estatística
Citações
☐ Todos os autores citados constam da lista de referências bibliográficas
☐ As citações cumprem as normas de citação literal e paráfrase
☐ O símbolo “&” apenas foi utilizado ao citar autores de países em que o português não é uma
língua oficial
Referências
☐ Elaboradas de acordo com o formato APA (6ª ed.), de acordo com os exemplos, e estão
ordenadas por ordem alfabética de apelido do autor
☐ Todas as referências estão citadas ao longo do texto
☐ Máximo de 20 referências, que colocam em evidência o estado da arte da problemática

