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INSTRUÇÕES REDATORIAIS 
 

A) SUBMISSÃO ON-LINE 

 
A submissão deverá ser feita através do endereço do seguinte endereço na 
internet: www.revistadaamrigs.org.br/sgp 

 

Quando entrar neste link, o sistema irá pedir seu nome de usuário e senha, caso já esteja cadastrado. Caso contrário 
clique no botão "Quero me cadastrar" e faça seu cadastro. Ou ainda, caso tenha esquecido sua senha, use o 
mecanismo para lembrar sua senha, que gerará automaticamente um e-mail contendo a mesma. 

 
O(s) autor(es) deve(m) manter uma cópia de todo o material enviado para publicação, pois os editores não se 
responsabilizam pelo extravio do material. 

 
O processo de submissão é composto de oito passos, listados abaixo: 

 
1. Informar Classificação 
2. Envio de Imagens para o seu Artigo 
3. Cadastrar co-autores 
4. Informar Título e Palavras-chave 
5. Informar Resumo e Comentários 
6. Montar Manuscrito 
7. Transferência de Copyright (Cessão de Direitos) e Declaração de Conflitos de Interesse 
8. Aprovação do (s) Autor (es) 

 
Os autores devem submeter eletronicamente manuscritos preparados no Microsoft Word ou similar, pois no passo 
"Montar Manuscrito", será exibida uma tela que simula o Word, onde é possível "copiar e colar" de qualquer editor de 
texto, inclusive as tabelas. O texto deverá ser digitado em espaço duplo, sendo que as margens não devem ser 
definidas, pois o sistema SGP as definirá automaticamente. Regras para imagens e gráficos estão descritas abaixo. 

 
Submissão on-line passo a passo 

1º Passo: Informar Classificação 

Escolha uma das quatro opções: Artigo Original, Artigo de Revisão, Relato de Caso ou Carta ao Editor. 

 
2º Passo: Envio de imagens para o seu artigo: 

 
As imagens deverão obrigatoriamente estar em formato JPG. O sistema envia grupos de até cinco imagens por vez. 
Para submeter mais de cinco imagens, basta clicar no botão "Enviar mais imagens". Logo após serão exibidas 

 
miniaturas das imagens, onde há um ícone ( ), que deverá ser clicado para editar o título e a legenda de cada 
imagem submetida. 

 
3º Passo: Cadastrar Co-autor (es) 

 
Cadastre cada co-autor, informando nome completo, cargo e titulação obrigatoriamente. O CPF poderá ser informado 
posteriormente. A ordem dos co-autores pode ser alterada facilmente usando as "setas" exibidas na tela. 

 
4 º Passo: Informar Título e Palavras-chave 

 
Informe o título do trabalho, em português e inglês, e as Palavras-chave (Português) e Keywords (Inglês), 2 a 6 
palavras chaves pertinentes. ESTAS PALAVRAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO DECS E NO MESH (em todas 
as telas no SGP). 

 
5º Passo: Informar Resumo e Comentários 

 
O Resumo deverá obrigatoriamente conter no máximo 250 palavras que é o limite máximo aceito pelo sistema. O 
excedente será cortado automaticamente pelo mesmo. O autor deverá preencher os campos: Instituição, Nome e 
endereço para correspondência, suporte financeiro (deverá ser provida qualquer informação sobre concessões ou 



outro apoio financeiro) e a carta ao editor (opcional). O Abstract será redigido pelo Tradutor com base no 
resumo. 

 
6º Passo: Montar Manuscrito 

 
Nesta tela é exibido um simulador do Word com todas as funcionalidades de formatação de texto necessárias. Para 
inserir seu texto neste campo, simplesmente selecione todo seu trabalho e copie e cole no campo de montagem do 
manuscrito. Somente selecione textos e tabelas, pois as imagens já deverão ter sido enviadas no 1º passo e serão 
inseridas no final do trabalho automaticamente. Importante: Nunca coloque neste campo os nomes de autores, co- 
autores, ou qualquer outra informação que possa identificar onde o trabalho foi realizado. Tal exigência se deve ao 
fato de o processo de revisão transcorrer sem o conhecimento destes dados pelo (s) revisor (es). A não observância 
deste detalhe fará com que o trabalho seja devolvido como FORA DE PADRÃO para correções. 

 
7º Passo: Copyright (Cessão de Direitos) e Declaração de Conflitos de Interesse 

 
Neste passo é exibida a tela com o termo de Copyright e outra com a Declaração de conflitos de Interesse, que 
devem ser impressas, para que o autor colha as assinaturas e informe os dados dele e de cada co-autor. A revisão 
do artigo será feita por pares, sendo avaliado potencial conflito de interesse que impossibilite a mesma, baseado em 
relação comercial, familiar, científica, institucional ou qualquer outra com o autor ou co-autores e com o conteúdo do 
trabalho. Em caso de material já publicado ou em caso de material que possa identificar o paciente, imprima os 
formulários adequados e colha as assinaturas e dados conforme indicado. O SGP oferece a opção de impressão 
destes termos clicando nos links apropriados. 

 
8º Passo (Último passo): Aprovação do Autor 

 
Este é o último passo para completar a submissão do artigo. Nesta tela o autor terá a opção de visualizar seu 
trabalho no sistema e também pode salvar uma versão em PDF de seu trabalho recém submetido. Importante: O 

 
autor deverá clicar no link" APROVAR MANUSCRITO" para que seu trabalho seja encaminhado à Secretaria da 
Revista da AMRIGS para conferência e confirmação. 

 
Procedimentos após a submissão (Notificações via e-mail) 

 
Ao terminar a submissão de seu trabalho, será gerado um e-mail informando se a submissão foi efetuada 
corretamente. Quando o trabalho for recebido e conferido será gerado outro e-mail informando se o mesmo está 
dentro dos padrões solicitados. Caso o artigo esteja "Fora de padrão" o autor será avisado por e-mail e poderá 
corrigi-lo entrando no site http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/ 

 

O autor que submeteu o trabalho poderá acompanhar a sua tramitação a qualquer momento pelo SGP da revista, 
através do código de fluxo gerado automaticamente pelo SGP ou ainda pelo título de seu trabalho. 

 
Como o sistema gera e-mails automaticamente conforme seu artigo estiver tramitando é imprescindível que o autor 
DESABILITE SEUS FILTROS DE SPAM em seus respectivos provedores ou que CONFIGURE SUAS CONTAS DE E-MAIL 
PARA ACEITAR qualquer mensagem do domínio REVISTADAAMRIGS.ORG.BR. 

 
B) REGRAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 

 
A revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) aceita para publicação artigos da comunidade científica Nacional e 
Internacional. Publica regularmente artigos originais de pesquisa clínica e experimental, artigos de revisão 
sistemática de literatura, metanálises, artigos de opinião, relatos de caso e cartas ao editor. A revista da AMRIGS 
apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e 
divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão 
aceitos para publicação, os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um 
dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 
disponíveis no site do ICMJE (http://www.icmje.org). O número de identificação deverá ser informado no final do 
resumo. 

 
Regras do artigo: 

 
O artigo pode ser enviado nas seguintes línguas: português, espanhol e inglês (sempre com resumo na língua em 
que foi escrito). O tamanho do artigo completo não deverá exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos 
originais e de revisão, 15 páginas para relatos de caso e artigos de opinião e 2 páginas para as cartas ao editor. As 
margens não precisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá. A seleção baseia-se no princípio da avaliação 
pelos pares (peer review). Os trabalhos são encaminhados aos Editores Associados que selecionarão os relatores de 
reconhecida competência na temática abordada. Os trabalhos publicados são propriedades da Revista, sendo vedada 



a reprodução total ou parcial e a tradução para outros idiomas sem a autorização da mesma. Os trabalhos deverão 
ser acompanhados da Declaração de Transferência dos Direitos Autorais e Declaração de Conflitos de Interesses 
assinadas pelos autores. Os conceitos emitidos nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

 
Conteúdo do artigo: 

 
O título do artigo: em português e inglês, curtos e objetivos; nome dos autores com titulação mais importante de 
cada um; instituição à qual o trabalho está vinculado; nome, endereço, telefone, e-mail e fax do autor responsável 
pela correspondência; se o trabalho foi apresentado em congresso, especificar nome do evento, data e cidade; fonte 
de suporte ou financiamento se houver e se há alguma espécie de conflito de interesses. 

 
- Resumo: O resumo dos artigos originais deve ser estruturado, isto é, apresentandoas seguintes seções: a) 
Introdução (com objetivo); b) Métodos; c) Resultados; d) Conclusões. O resumo deve ter no máximo de 250 
palavras. O resumo dos artigos de revisão não deve ser estruturado, porém deve incluir introdução com objetivos, 
síntese dos dados e conclusões. Para relatos de caso o resumo também não deve ser estruturado, porém deve incluir 
introdução, e o relato resumido e conclusões. Abaixo do resumo, fornecer dois a seis descritores em português e 
inglês, selecionados da lista de "Descritores em Ciências da Saúde" da BIREME, disponível no 
site http://decs.bvs.br. O Abstract será redigido pelo Tradutor com base no resumo. 

 

- Artigos Originais: a) Introdução (com objetivo); b) Metodos; c) Resultados; d) Discussão; e) Conclusões; f) 
Referências Bibliográficas. As informações contidas em tabelas e figuras não devem ser repetidas no texto. Estudos 
envolvendo seres humanos e animais devem fazer referência ao número do protocolo de aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da instituição à qual está vinculada a pesquisa. Artigos originais são definidos como relatórios de 
trabalho de pesquisa científica com contribuições significativas e válidas. Os leitores devem extrair de um artigo geral 
conclusões objetivas que vão ao encontro dos objetivos propostos. 

 
Artigos de Revisão da Literatura: Deverão ser feitos sob convite do Editor e conter na sua estrutura os seguintes 
itens: a) Introdução; b) Revisão de literatura; c) Comentários Finais; e) Referências Bibliográficas. Artigos de revisão 
devem abranger a literatura existente e atual sobre um tópico específico. A revisão deve identificar, confrontar e 
discutir as diferenças de interpretação ou opinião. 

 
Relato de Caso: a) Introdução; b) Apresentação do Caso; c) Discussão com revisão de literatura; e) Comentários 
finais; f) Referências Bibliográficas. Relatos de caso deverão apresentar características inusitadas ou cientificamente 
relevantes. 

 
Cartas ao Editor - Deve expressar de forma sucinta a opinião do autor sobre diferentes assuntos de interesse 
médico/profissional, com um número máximo de 350 palavras (aproximadamente uma página e meia de texto) e 
com número de referências bibliográficas não superiores a 10. 

 
Artigos de Opinião: deverão ser feitos sob convite do Editor. 

 
Referências bibliográficas - as referências devem ser apresentadas em ordem de aparecimento no texto e 
identificadas no texto em numerais arábicos entre parênteses. As abreviaturas dos periódicos devem ser 
baseadas no "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals", disponível pelo 
site http://www.icmje.org. Todos os autores deverão ser incluídos quando houver até seis; quando 
houver sete ou mais, os primeiros seis devem ser listados seguidos de 'et al.' para os subsequentes. 
Serão aceitas no máximo 30 referências para artigos originais, 60 para artigos de revisão e 15 para 
relatos de casos. 

 
Exemplos: 

 
- Periódicos: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título do Artigo. Abreviaturas do Periódico, ano, volume: página 
inicial - página final. Ex:Prolla JC, Dietz J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal neoplasm mortality 
in Rio Grande do Sul. Rev Assoc Med Bras. 1993;39(4):217-20. 

 
- Teses: Sobrenome do Autor e Iniciais. Título da Tese. Cidade, ano, página (Tese de Mestrado ou Doutorado - 
Nome da Faculdade). Ex: Barros SGS. Detecção de lesões precursoras em indivíduos sob risco para o carcinoma 
epidermóide do esôfago. Tese de doutorado (1992). Porto Alegre, UFRGS. 

 
- Livros:Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título do Livro, no da edição. Cidade: Editora; ano. Ex: Corrêa da 
Silva, LC. Condutas em Pneumologia.1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. 

 
- Capítulos de Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) do capítulo e Iniciais. Nome do capítulo. In: Sobrenome do(s) 
Autor(es) do Livro e Iniciais. Título do Livro. Número da edição. Cidade: Editora; ano, página inicial - página final. 



Ex: Silveira TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In Gayotto LC e Strauss EO. Hepatologia, 1ª ed. São Paulo: Ed. 
Rocca; 2000, 353-364. 

 
- Material eletrônico: Para artigos na íntegra retirados da internet, seguir as regras prévias, acrescentando no final 
"disponível em: endereço do site" e data do acesso. 

 
Abreviaturas e Unidades: a revista reconhece o Sistema Internacional (SI) de unidades. As abreviaturas devem 
ser usadas apenas para palavras muito freqüentes no texto. 

 
Tabelas e Gráficos: cada tabela deve ser apresentada com números arábicos, por ordem de aparecimento no texto, 
em página separada com um título sucinto, porém explicativo, não sublinhando ou desenhando linhas dentro das 
tabelas. Quando houver tabelas com grande número de dados, preferir os gráficos (em preto e branco). Se houver 
abreviaturas, providenciar um texto explicativo na borda inferior da tabela ou gráfico. 

 
Ilustrações: Enviar as imagens e legendas conforme instruções de envio do Sistema de Gestão de Publicações 
(SGP) no site www.revistadaamrigs.org.br. Até um total de 8 figuras será publicado sem custos para os autores; 
fotos coloridas serão publicadas dependendo de decisão do editor e seu custo poderá ser por conta do autor. As 
imagens deverão ser enviadas em 300dpi, em formato JPG sem compactação. As tabelas deverão ser colocadas no 
final do artigo e coladas juntamente com o conteúdo no respectivo passo. Os gráficos deverão ser convertidos em 
formato de imagem, jpg. 

 
Se forem usadas fotografias de pessoas, os sujeitos não devem ser identificáveis ou suas fotografias devem estar 
acompanhadas por consentimento escrito para publicação (ver a seção de Proteção dos Direitos de Privacidade dos 
Pacientes). Se uma figura já foi publicada, agradecer à fonte original e enviar a autorização escrita do detentor dos 
direitos autorais para reproduzir o material. A autorização é requerida, seja do autor ou da companhia editora, com 
exceção de documentos de domínio público. 

 
Legenda das ilustrações: Quando símbolos, setas, números ou letras forem usados para identificar as partes de 
uma ilustração, identificar e explicar cada uma claramente na legenda. Explicar a escala interna e identificar o 
método de coloração utilizado nas microfotografias. 

 
Declaração de conflitos de interesse: Além da declaração no Sistema de Gestão de Publicações, os autores 
devem informar no final do artigo a existência ou não de conflitos de interesses. 

 
Provas - Os autores receberão as provas gráficas para revisão antes da publicação. Apenas modificações mínimas 
serão aceitas nesta fase, para correção de erros de impressão (05 dias úteis para revisar). 

 
Check List 

 
√ Título em português e inglês; 
√ Nome e titulação dos autores; 
√ Instituição; 
√ Endereço para correspondência; 
√ Apresentação em congresso; fonte de financiamento; 
√ Resumo e palavras-chave; 
√ Texto do manuscrito; 
√ Agradecimentos; 
√ Referências bibliográficas; 
√ Tabelas e gráficos; 
√ Ilustrações (fotos e desenhos); 
√ Legendas das ilustrações. 
√ Declaração por escrito de todos os autores que o material não foi publicado em outros locais, permissão 
por escrito para reproduzir fotos/figuras/gráficos/tabelas ou qualquer material já publicado ou declaração por 
escrito do paciente em casos de fotografias que permitam a sua identificação. 
√ Declaração por escrito sobre a "Transferência dos Direitos Autorais" e sobre a "Declaração de Conflitos de 
Interesse". 
√ Autorização da Comissão de Ética para estudos em humanos ou animais 


