
REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1. Idioma

Os artigos podem ser submetidos em língua portuguesa, 
inglesa ou espanhol. É obrigatória a entrega do resumo 
em inglês caso o autor tenha optado em submeter o artigo 
somente no idioma português ou espanhol.  

2. Página do Título

a) Título em português e inglês ou espanhol, conciso 
e objetivo no máximo com 120 carateres com espaços 
incluídos.

b) A identificação do(s) autor(es) deve ser feita pelo 
nome clínico ou com a(s) inicial(ais) do(s) primeiro(s) 
nome(s) seguido do apelido, devendo ainda constar a 
designação do centro onde o trabalho foi executado; o 
grau académico ou cargo do(s) autor(es); os organismo(s), 
departamento(s) ou serviços hospitalares em que o(s) 
autor(es) exerça(m) a sua atividade.

c) Devem ser explicitados todos os conflitos de interesse 
de cada um dos autores.

d) Fontes de financiamento que contribuíram para a 
realização do trabalho.

e) Morada e e-mail do autor responsável pela 
correspondência relativa ao manuscrito.

f) Tipo do artigo.

3. Resumo

O resumo deve conter o máximo de 400 palavras com 
espaços incluídos e deve incluir: Objetivo, Métodos, 
Resultados, Conclusões.

Descritores ou palavras chave – no máximo 5 e devem ser 
extraídos do vocabulário «Descritores em Ciências 
da Saúde» (DeCS) (http://decs.bvs.br/), quando 
acompanharem os resumos em português, e do Medical 
Subject Headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/
MBrowser.html), para os resumos em inglês. 

4. Manuscrito

O corpo de texto do artigo não pode ultrapassar as 12 
páginas. Deve ser escrito na fonte Cambria com avanço de 
0,6 cm à primeira linha, num corpo de 12 pontos, com um 
intervalo de 1,15 linhas e seis pontos depois do parágrafo. 
Consoante o tipo de artigo proposto, deverão ser 
cumpridos os seguintes pressupostos (Introdução, 
Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, 
Bibliografia).

Os autores devem explicitar no capítulo “Métodos” que 
a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões exigidos 
pela Declaração de Helsínquia e aprovada pela Comissão 
de Ética da instituição onde a pesquisa foi realizada, 
apresentando o respetivo parecer.

5. Títulos e Subtítulos

5.1 Títulos - Devem apresentar-se sequencialmente 
numerados, sem avanço à primeira linha, num corpo 
(tamanho) entre 14 e 16 pontos na fonte Trebuchet MS, na 
sua variante negrita (bold) com um intervalo simples e seis 
pontos depois do parágrafo.

5.2 Subtítulos - Devem apresentar-se sequencialmente 
numerados, sem avanço à primeira linha, num corpo dois 
pontos abaixo dos títulos, na fonte Trebuchet MS, na sua 
variante negrita (bold) com um intervalo simples e seis 
pontos depois do parágrafo.

6. As tabelas, quadros, gráficos e figuras

Limitadas a 8 no seu conjunto devem respeitar a seguinte 
formatação: 
As legendas deverão apresentar-se em Trebuchet MS 
num corpo de 10 pontos, com a informação número da 
legenda, figura ou tabela em negrito e o resto do texto 
em regular, sem avanço especial, entrelinha simples (10 
pontos), 6 pontos antes e 12 pontos depois do parágrafo. 
As legendas devem incluir a fonte e no caso das Figuras 
devem apresentar-se na base da imagem, enquanto que as 
das Tabelas devem surgir no topo. 

O corpo de texto deve ser escrito na fonte cambria num 
corpo de texto de 10 pontos. 

Devem ser enviadas no formato: JPEG 300 DPi (.Jpg), 
devidamente identificadas e enviadas num ficheiro em 
separado. 

7. Bibliografia

Limitadas a 25 referências de preferências com menos 
de 5 anos de publicação, devem cumprir as normas de 
Vancouver ou APA.

Artigos com referências acima das 25 serão analisados 
pela Comissão de Editores.

8. Short Paper

São permitidas publicações em formato de Short Paper em 
edições especiais com o número máximo de 4 páginas.

Importante: Os textos devem ser editados em 
processador de texto (Word da Microsoft®)


