
 

 
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS INÉDITOS PARA PUBLICAÇÃO (REPIS) 
 
A Revista Prevenção de Infecção e Saúde (REPIS) convida a comunidade científica a 
submeter manuscritos inéditos com a temática “Segurança do paciente  e interfaces 
com a qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde”. Neste volume 
pretendemos reunir estudos que englobem os temas:  Identificação correta do paciente; 
Comunicação efetiva; Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; 
Segurança do paciente e interfaces com a saúde do trabalhador; Prevenção e controle de 
infecções e segurança do paciente; Eventos adversos; Implantação dos Núcleos de 
Segurança do Paciente entre outros. 
 
As categorias aceitas pela revista estão disponíveis no site. 
 
Período de submissão: 15 de fevereiro a 30 de maio de 2019 
Previsão de publicação: Até agosto de 2019 
 
A submissão dos artigos deve ser feita no endereço: 
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/about/submissions#onlineSubmissions 
 
Deve ser redigido uma carta de apresentação ao editor informando que o artigo está 
sendo submetido para o fascículo temático. Esta carta de apresentação deve ser anexada 
na etapa 3. Transferência de documentos suplementares, no próprio sistema de 
submissão. 
 
O processo de avaliação seguirá os mesmos procedimentos utilizados para os números 
regulares, conforme descrito na página da revista. Para a redação do artigo devem ser 
seguidas as diretrizes para os autores disponíveis em: 
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/about/editorialPolicies#custom-0 
 
A REPIS adota o sistema “formate do seu jeito”, em que não é ou seja os manuscritos 
enviados são livres para adotar qualquer normativa (ABNT, APA ou Vancouver). Caso 
opte por não adotar as normativas vigentes, o texto deve "fazer sentido" nos critérios de 
formatação, de forma que os avaliadores entendam quem está sendo citado e como 
identifica-lo. Caso o manuscrito seja considerado para publicação, só então será cobrado 
que o mesmo atenda as normas adotadas pelo periódico. 
 
Os manuscritos aprovados e não incluídos no número especial serão publicados em 
números regulares da revista. 
 
A revista não cobra taxas. 
 
 
 
Maria Eliete Batista Moura 
Editor Chefe 
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