
Revista PeRuana de GinecoloGía y obstetRicia     149

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Revista PeRuana de GinecoloGía y obstetRicia     149Revista PeRuana de GinecoloGía y obstetRicia     149

Revista peRuana de ginecologia 
y obstetRicia
noRmas paRa publicaÇÃo

REVISTA PERUANA DE GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA é o órgão oficial da 
sociedade peruana de obstetrícia e 
ginecologia. Visa difundir os conhe-
cimentos da ginecologia, obstetrícia, 
especialidades afins entre sua repro-
dução humana e interessada, sócios 
e profissionais.

Para submeter trabalhos não não re-
quisito a ser membro da sociedade, 
nem ser especialista em obstetrícia 
e ginecologia, mas o autor principal 
deve ser um médico registrado.

tipo de tRabalHo

• Básica, clínica, investigação, saú-
de pública e ética em ginecologia, 
obstetrícia e reprodução humana e 
tópicos relacionados.

• Sobre casos clínicos extraordiná-
rios que são um contributo para 
o conhecimento da ginecologia e 
obstetrícia.

• Sobre tecnologia educacional em 
ginecologia e obstetrícia.

RegRas paRa a apResentaÇÃo 
de aRtigos

O jornal peruano de obstetrícia e gine-
cologia publica de acordo com o "Uni-
forme de Requisitos para os Manuscri-
tos Enviados para Revistas Médicas" e 
as Normas de Vancouver.

RegRas geRais

Itens enviados para a revista devem 
observar as seguintes regras de apre-
sentação:

• Trate questões de bío-médico-so-
cial.

• Ser originais e inéditos.

• Pertencem a uma destas catego-
rias: 

- Trabalho original: trabalho de pes-
quisa inéditos sobre uma ques-
tão relacionada com o científico, 
técnico e humanístico e ético de 
campo da ginecologia, obstetrícia, 
ou reprodução humana e tópicos 
relacionados. 

- Revisão de artigo ou tópico: doen-
ça analisar que sintetiza, pesqui-
sas e atualizar um tópico de gine-
cologia, obstetrícia, reprodução 
humana, incluindo a evidência 
científica ou.

- Curta comunicação: resumo es-
crito sobre um tema específico 
apresentado pelo autor para seu 
conhecimento e discussão. Pode 
ser uma preliminar inquérito origi-
nal ou que não têm o significado 
do trabalho original.

- Caso clínico: o interesse de diag-
nóstico clínico ginecoobstétrica, 
raridade observação ou interesse 
aparente que justifique seu relato 
de caso publicação.

- O artigo de opinião: escrito carac-
terizado pela exposição e argu-
mentação do pensamento de uma 
pessoa sobre um tema da espe-
cialidade.

- Histórico: narração e eventos pas-
sados relacionados com a exposi-
ção de Ginecologia e obstetrícia.

-  Semblance: esboço biográfico 
de um contemporâneo médico 
ginecólogo-obstetra, cujo traba-
lho tem tido influência especial 
na especialidade e/ou na vida da 
Sociedad Peruana de Obstetricia 
y Ginecología.

- Carta ao Editor: comunicação es-
crita dirigida ao director do diário.

- Outros à consideração do Comitê 
Editorial do Revista Peruana de Gi-
necología y Obstetricia.

• Trabalho deve ser escrito em Es-
panhol, digitado em papel branco 
padrão A4 lado único, duplo es-
paçados, com margens de pelo 
menos 25 mm. Artigos de interes-
se especial serão publicados em 
inglês ou Português ou traduzidos 
para o espanhol com o consenti-
mento do autor. As páginas devem 
ser numeradas consecutivamen-
te. 

• Trabalho será apresentado ao Di-
retor da revista, Dr. José Pacheco, 

Av.Aramburú 321 de. 4 Lima 27. 
Fax (511) 421 4251 (e-mail: jpa-
checoperu@yahoo.com), original e 
cópia, incluindo tabelas, gráficos 
e fotografias. Além disso, devida-
mente registradas no CD, no tra-
balho do Word para Windows será 
enviado. 

• Pedido de publicação é acompa-
nhado por uma declaração sob ju-
ramentada de autoria do formato 
e a autorização para a publicação 
do artigo, que prevê que o mate-
rial no manuscrito não foi previa-
mente publicado ou submetido a 
outro diário biomédico, escrito ou 
virtual.

• Será avaliado pelo Comitê Edi-
torial e submetido a arbitragem 
pelo trabalhopares, profissionais 
especializados para qualificar o 
trabalho, a pedido da Comissão, 
por um relatório sobre o mesmo. 
No prazo de 15 dias a contar da 
resposta, o Comitê Editorial irá 
comunicar se o trabalho foi acei-
to e se necessário para fazer as 
correções.

• La Revista Peruana de Gineco-
logía y Ostetricia se reserva o 
direito de aceitar trabalhos que 
forem apresentados e solicitar 
as modificações que considere 
necessárias cumprir os requisi-
tos da publicação. Além disso, se 
reserva o direito de padronizar o 
manuscrito de acordo com o esti-
lo da revista

da obRa oRiginal

• O comprimento total do manus-
crito, incluindo literatura, não 
deve exceder 14 páginas escritas 
em um lado. Eles vão ser redigi-
dos da seguinte forma:

- Resumo e palavras-chave em Es-
panhol

- Resumo e palavras-chave em in-
glês

- Introdução
- Métodos
- Resultados
- Discussão
- Reconhecimentos
- Referências bibliográficas
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information for Authors

1.- The first page of the manuscript 
should include:

Title of the paper, concise and in-- 
formative.
Name of the author or authors: - 
given name and last name
Name of the department(s) and - 
institution(s) where the investiga-
tion was done.
Authors academical degree and - 
institutional affiliation.
Name, address, telephone and - 
e-mail of the responsible author 
where correspondence should be 
sent.
Declaration that the material con-- 
tained in the manuscript has not 
been previously published or sub-
mitted elsewhere.
Indicate if consent from both the - 
institution and the persons stud-
ied was obtained for experimen-
tal research.
Indicate origin of support re-- 
ceived, including subventions, 
equipment and drugs.
Conflicts of interest, consisting - 
in financial, material or services 
obtained from commercial orga-
nizations.

2.- Abstract and Key Words

Abstract should be submitted 
separately in both Spanish and 
English in less than 250 words and 
include short Introduction (reasons 
for the study), Objectives (what has 
to be determined by the study), 
Design (type of investigation), Set-
ting (institution(s) where the study 
is done, and if it is a teaching in-
stitution), Patients (study partici-
pants or subjects), Interventions 
(basic procedures used, materials 
and methods, statistical analysis), 
Main outcome measure(s) (indica-
tors of results), Results (only the 
most important) and correspond-
ing Conclusions. Following the Ab-
stract, 3 to 10 keywords will help 
to index the paper; use terms from 
the Index Medicus Medical Subject 
Headings-MeSH.

3. introduction

Includes non-extensive presentation 
of aims and objectives of the study 
and brief references to pertinent lit-
erature. It should not include data 
or conclusions of the investigation 
and should not exceed two pages.

4. Methods

Briefly describe subjects or material 
characteristics and techniques em-
ployed as well as statistical analysis. 
Detail only the new or modified tech-
niques. In case of known techniques 
give literature references only.

5. results

Present results in simple, ordered 
and coherent way. Tables and illus-
trations should only complement 
information and should be limited. 
Tables and illustrations shall be or-
dered in Arabic numbers, including 
appropriate legends. Photographs 
will have best quality for printing. 
When previously published material 
is included por reproduction attach 
copy of the letter from both the origi-
nal author and the editorial house 
authorizing reproduction.

6. Discussion

Compare results with those from 
other researchers, emphasize im-
portant new findings and conclu-
sions. Do not repeat data or infor-
mation already presented in the 
introduction and results. Establish 
correlation of objectives and conclu-
sions and abstain from statements 
and conclusions not scientifically 
supported. You may include new 
hypothesis and recommendations 
when justified.

7. previous to the references section 
place acknowledgments to persons 
or institutions that supported the 
research.

8. references 

References will exclusively refer to 
the manuscript and be presented 
in correlative order according to 

apparition; they will be written ac-
cording to the International Index 
Medicus.
Manuscripts: Author’s last name fol-
lowed by given name initial(s) with-
out periods, comma, coauthor(s) 
last name followed by given name 
initial(s), initials without separa-
tion, period. Only six authors may 
be cited separated by comma; for 
more than six names suffix ‘et al’ 
will replace the other names (‘y 
col’, in Spanish). Next write the ar-
ticle’s title in the original language, 
period, name of the journal (in in-
ternationally used abbreviation), 
period, year of publication, semi-
colon, volume number (Suppl and 
number), colon, pages numbers 
where the article may be found, 
and final period.

Example: Oktay K, Cil AP, Bang H. 
Efficiency of oocyte cryopreserva-
tion: a meta-analysis. Fertil Steril. 
2006;86(1):70-80.

Books, pamphlets or similar: Au-
thor and coauthors same as for 
manuscripts, paper’s title, period 
followed by the prefix “In”, colon, 
names and initials of the book’s ed-
itors followed by the word editor(s) 
in parenthesis, period, title of the 
book in the original language, pe-
riod, number of edition, period, 
place of edition, colon, name of the 
editorial, period, year of edition, 
colon, no separation, and pages 
where the article is found.

Example: Távara L. Enfoque de 
riesgo como estrategia para me-
jorar la salud materna y perinatal. 
In: Pacheco J, Távara L, Denegri J, 
Urquizo R (editors). Salud Materna 
y Perinatal Experiencia y Estrate-
gia. Lima: Red Peruana de Perina-
tología. 1992:88-107.

Thesis: Author’s last name and 
initial(s). Title of the investigation, 
in parenthesis specify the degree 
obtained, period, city and coutry 
where presented separated by 
comma, colon, University of origin, 
period, year, colon and number of 
pages followed by the abbrevia-
tion pp.

INFORMATION FOR AUTHORS
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Example: Gota DF: Morbilidad y 
mortalidad. Estudio retrospectivo 
en pacientes hospitalizados del 
Hospital Cayetano Heredia (Tesis 
de Bachiller). Lima-Perú: Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia. 
1990:59 pp.

revieW ArtiCLes

• Review articles should be submitted 
with the following structure:

Resumen (in less than 250 words) - 
and Palabras clave in Spanish.
Abstract (in less than 250 words) - 
and Key words in English.
Review article.- 
References.- 

• Thereafter, the author will follow in-
dications for original manuscripts.

SHORT COMMUNICATIONS/ CASE RE-
PORT

• Should be submitted with the follow-
ing structure:

Resumen and abstract with no - 
more than 125 words each. 
Short introduction, communica-
tion or case(s) report, discussion, 
references.
Total extension including refer-- 
ences should not be longer than 
6 pages written on one side. No 
more than four charts, diagrams, 
tables or reproductions will be 
accepted.

Letters to tHe eDitor

• Should include the letter, references, 
no more than two pages extension and 
no more than two charts, diagrams, 
tables or reproductions. Authors may 
be no more than five and references 
no more than 10.

Publication of papers by Revista 
Peruana de Ginecologia y Obstetricia 
in its various sections does not 
necessarily imply the Editorial 
Committee endorsement of the 
author(s) opinions.

LOOK FOR THE CHECKLIST (Lista de 
verificación) FOR THE REMISSION OF 
MANUSCRIPTS AT THE END OF THE CURRENT 
ISSUE.

INFORMATION FOR AUTHORS
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• Um total de seis gravuras, esque-
mas ou reproduções e não mais 
de 6 tabelas aceitará um máximo.

1. na primeira página do original é 
inserida:

- Título do trabalho, conciso e infor-
mativo, com não mais de 100 letras 
e espaços e sem abreviações.

- Nome do autor ou autores, marcan-
do na seguinte ordem: nome de pi-
lha e o sobrenome.

- Nome do departamento ou depar-
tamentos e a instituição ou institui-
ções, que o trabalho deve ser atri-
buído.

- Grau acadêmico e afiliação institu-
cional dos autores.

- Nome, endereço, telefone e e-mail 
do autor que a correspondência 
deve ser dirigida.

- A declaração que o material no ma-
nuscrito não foi previamente publi-
cado ou encaminhado para outro 
diário biomédico.

- Indique se tiver obtido o consenti-
mento da instituição e das pessoas 
estudadas nos inquéritos, en casos 
de pesquisa experimental a autori-
zação do estudo pelo Instituto Na-
cional de saúde.

- Origem do apoio recebido na forma 
de bolsas, equipamentos e medica-
mentos.

- Conflito de interesses, apoio finan-
ceiro, materiais ou serviços obtidos 
a partir de organizações comerciais.

2. palavras-chave e resumo

O resumo deve ser apresentado em 
folha separada, em Espanhol e in-
glês, tendo um máximo de 250 pa-
lavras, extensão de cada. Ele escre-
ve uma breve Introdução (história 
do estudo porque), os Objetivos do 
estudo (o que eles pesquisam estu-
do para determinar), Desenho (tipo 
de investigação), Local (instituição 
(s) onde o estudo foi realizado e 
se é instituição de ensino), Pacien-
tes (os participantes ou temas de 
estudo), Instruções (procedimen-
tos básicos, materiais e métodos, 
análise estatística utilizada), Prin-
cipal (s) medida (s) de resultados 
(indicadores de desempenho), os 
Resultados (somente entidades) e 
as Conclusões mais importantes. A 
seguir o resumo adicionado 3 a 10 
Palavras-chave ou frases que aju-
dam a categorizar o artigo. Utilizar 

os termos dos títulos do Índice Mé-
dico de Materiais Médicos (Medical 
Subject Headings - MeSH) de lista. 
No Abstract, as partes relevantes 
são a Introduction, Objectives, De-
sign, Patients, Interventions, Main 
outcome measure(s), Results, Con-
clusions, Keywords.

3. introdução

Inclui o recinto de exposições e ob-
jectivos do trabalho e breve referên-
cia da literatura relevante sem fazer 
uma extensa revisão deste tópico. 
Não deve conter dados ou conclu-
sões do trabalho realizado. Não 
pode exceder duas páginas.

4. métodos de

Uma breve descreve as caracterís-
ticas de assuntos ou do material 
utilizado no trabalho, as técnicas 
utilizadas para sua realização e os 
estudos estatísticos. Único detalhe 
novas técnicas e modificações. As 
técnicas conhecidas, ponto apenas 
a referência bibliográfica.

5. Resultados

Apresentar de forma concisa, 
mas mais ordenada e consistente 
quanto possível. O uso de tabelas 
e figuras é complementar as infor-
mações; limite o número mínimo 
necessário. Tabelas e figuras, orga-
nizadas com numerais, vão trazer 
sua legenda correspondente. Fotos 
serão de alta qualidade. Ao jogar o 
material já publicado, é essencial 
para anexar cópia da carta de au-
torização do autor original e o res-
pectivo editor.

6. discussão

Enfatize aspectos novos e impor-
tantes do seu estudo e as conclu-
sões resultantes. Não repita os 
dados ou informações já apresen-
tadas para sessões de introdução e 
resultados. Defina o link as conclu-
sões com os objetivos do estudo, 
mas abster-se de fazer declarações 
gerais e conclusões que não são 
cientificamente apoiadas. Com-
pare seus resultados com outros 
pesquisadores. Você pode incluir 
novas hipóteses e recomendações, 
quando não há justificação para 
fazê-lo.

7. confirmações de

Graças a pessoas ou instituições 
que, de alguma forma, têm colabo-
rado na preparação dos seus traba-
lhos, aparecerá antes das referên-
cias bibliográficas.

8. Referências bibliográficas 

Referências bibliográficas vai ser 
exclusivamente sobre o texto do tra-
balho, correspondentemente será 
classificada de acordo com a sua 
aparência no texto [identificado que 
lhes sobrescrito eficaz entre parên-
teses, por exemplo (3)] e elaborados 
em conformidade com as regras do 
Índice Médicus internacional.

Artigos de revista: Nome do autor e 
co-autores, seguidos das iniciais dos 
nomes, estas sem separação entre 
si ou pontos. Você pode incluir até 
seis autores, separados por vírgulas. 
Se você é mais do que seis, eles não 
serão registados e adicionado 'col' 
e, em Espanhol, "et para o ', em in-
glês. Depois que a relação dos auto-
res, seguido por ponto é colocado e 
convocou então o título do item no 
idioma de origem (exatamente como 
está escrito no artigo original), segui-
do de final de ponto. Em seguida, o 
nome da revista (abbr. reconhecido 
internacionalmente, PubMed, SciE-
LO Peru estilo) e ano de publicação, 
um ponto e vírgula. o número do 
volume (N ° citação suplemento), 
seguido de dois pontos, terminando 
com as páginas que aparece o artigo 
e um ponto final.

Exemplo: Gómez R, Soares SR, 
Busso C, Garcia-Velasco JA, Simón 
C, Pellicer A. Physiology and patho-
logy of ovarian hyperstimulation 
syndrome. Semin Reprod Med. 
2010;28(6):448-57.

Livros, brochuras ou similar: Autor 
e/ou patrocinadores como forma de 
artigos. Título do trabalho, seguido 
de ponto e, em seguida, a preposi-
ção 'En', seguido de dois pontos, 
apelidos e iniciais dos editores do 
livro seguido da palavra 'editor (s)', 
ponto e o título do livro, na língua 
de origem. seguido de ponto e o nú-
mero da edição, ponto. Coloque a 
edição e cólon, nome do Publicador, 
ponto, ano da edição, dois pontos 
(sem separação) páginas que exibe 
o trabalho.

Exemplo: Távara L. Enfoque de ries-
go como estrategia para mejorar 
la salud materna y perinatal. En: 
Pacheco J, Távara L, Denegri J, Ur-
quizo R (editores). Salud Materna y 
Perinatal. Experiencia y estrategia. 
Lima: Red Peruana de Perinatología. 
1992:88-107.

Tese: Autor, da mesma forma como 
para os artigos. Título do trabalho 
entre parênteses especificam grau 
decidiu, seguido de ponto. Cidade e 
o país onde é sustentada, separados 
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por uma vírgula, cólon e da Universi-
dade do ponto de origem, ano, segui-
do de ponto. O número de páginas, 
seguido da sigla pp.

Exemplo: Gota DF. Morbilidad y mor-
talidad. Estudio retrospectivo en pa-
cientes hospitalizados del Hospital 
Cayetano Heredia (Tesis de Bachil-
ler). Lima-Perú: Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 1990:59 pp.

os tópicos paRa RevisÃo

• Deverá ser redigidas da seguinte 
forma:

- Summary (máximo 250 palavras) 
e palavras-chave em espanhol.

- Abstract (máximo 250 palavras) e 
palavras-chave em inglês.

- Desenvolvimento do tema.

- Referências bibliográficas.

• Caso contrário, continue indicações 
para os artigos originais.

o cuRta/caso clínicos comu-
nicaÇÕes

• Deverá ser redigidas da seguinte 
forma:

- Resumo com comprimento má-
ximo de 125 palavras, Palavras-
-chave, Abstract, Keywords. Breve 
introdução, comunicação ou clí-
nicos (s) processo (s), discussão, 
referências.

- Trabalho de extensão total, incluin-
do referências bibliográficas, não 
deve exceder 6 páginas escritas 
em um lado. Você aceitará um má-
ximo quatro gravuras, desenhos, 
tabelas ou reproduções.

caRtas ao editoR

• Deverá ser redigidas da seguinte 
forma:

- Carta, referências bibliográficas. 
Você deve ter um máximo de duas 
páginas de extensão. Você aceita-
rá um máximo duas gravuras, de-
senhos, tabelas ou reproduções. 
Autores podem ter até um número 
de cinco e não mais do que 10 bi-
bliográficos referências.

A publicação de obras de jornal peruano 
de obstetrícia e ginecologia, em suas di-
ferentes seções não implicam necessa-
riamente Comitê Editorial partilha com 
as opiniões expressas pelos autores.

MODO DE EXIBIÇÃO QUANDO VOCÊ 
ENVIAR UM TRABALHO PARA PUBLI-
CAÇÃO NO FINAL DA LISTA DE VERIFI-
CAÇÃO DE REVISTA, EXIGIDAS


