REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO
NORMAS DE PUBLICAÇÃO
A REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO, funcionará
como um fórum para todos os profissionais de
Saúde, sendo constituída por Artigos Originais,
Artigos de Revisão, Casos Clínicos, Imagens em
Medicina ou Cartas ao Director, que respeitem o
exercício das Ciências da Saúde, seja sob a forma
básica, avançada, teórica ou aplicada.
O rigor e a exactidão dos conteúdos, assim como as
opiniões
expressas
são
da
exclusiva
responsabilidade dos autores.
Os autores devem declarar potenciais conflitos de
interesse.
Os artigos não podem ter sido anteriormente
publicados noutra revista. Quando o artigo é aceite
para publicação é mandatório o envio via e-mail de
documento digitalizado, assinado por todos os
autores, com a transferência dos direitos de autor
para a Revista de Saúde Amato Lusitano.
Os artigos aceites para publicação, no âmbito das
Ciências da Saúde, passarão a ser propriedade da
Revista de Saúde Amato Lusitano, não podendo ser
reproduzidos, no todo ou em parte, sem autorização
por escrito do Corpo Editorial da Revista.
A aceitação dos originais enviados para publicação é
sempre condicionada a avaliação pelos consultores
editoriais. Nesta avaliação os artigos poderão ser: a)
aceites sem alteração; b) aceites após modificações
propostas pelos revisores; c) recusados. Os
manuscritos recebidos que não estejam de acordo
com as normas definidas serão devolvidos aos
autores sem serem revistos.
APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA GRÁFICA DOS TRABALHOS

Todos os trabalhos devem ser enviados para o
Director da Revista de Saúde Amato Lusitano
(RSAL) nas seguintes condições:
- serem acompanhados de uma carta de
pedido de publicação onde conste a
classificação do artigo de acordo com as
diferentes rubricas da RSAL;
- serem acompanhadas de declaração de
originalidade e de cedência de direitos de
propriedade do artigo, assinada por todos os
autores;
- devem ser enviadas duas cópias, em suporte
digital, uma em Microsoft Word 2003/2007 e
outra em PDF), através do seguinte
endereço:revsaude.amatolusitano@gmail.com;
- no manuscrito deve figurar a morada do autor
responsável pela correspondência;
- o artigo deve ser apresentado na seguinte
ordem: 1- títulos em português e inglês; 2autor(es); 3- local onde foi efectuado o
trabalho; 4- grau académico do(s) autor(es);

5- resumo em português e em inglês com
palavras-chave e key-words; 6- texto; 7agradecimentos; 8- bibliografia; 9- legendas;
10- figuras; 11- quadros.
As páginas devem ser numeradas segundo a
sequência referida atrás.
TÍTULOS E AUTORES

Escrito na primeira página, o título deve ser o mais
conciso e explícito possível. A indicação do(s)
autor(es) deve ser feita pelo nome. Na mesma
página deve constar o centro onde o trabalho foi
executado; o grau académico do(s) autor(es); o(s)
organismo(s),
departamento(s),
ou
serviços
hospitalares; a direcção do autor responsável pela
correspondência.
Nota: o nome do(s) autor(es) só deve constar na
primeira página.
RESUMO E PALAVRA-CHAVE

Na segunda página deve constar novamente o título
do artigo, seguido pelo resumo em português e em
inglês. Para os trabalhos originais e revisões, deverá
compreender entre 350 a 400 palavras e cerca de
150 para os casos clínicos. Será seguido de uma
lista de 3 a 10 palavras-chave que servirão de base à
indexação do artigo.
TEXTO

O texto deverá ser apresentado em português ou em
inglês. Deve ser dactilografado em papel A4, a dois
espaços, com margens de pelo menos 2,5cm em
Word para Windows.
ARTIGO ORIGINAL

O texto deverá incluir: introdução (incluindo
objectivos), material e métodos, resultados,
discussão,
conclusões,
agradecimentos
(se
aplicável) e referências. Os artigos originais não
deverão exceder as 4000 palavras, com um total de
6 figuras/tabelas e 60 referências.
CASOS CLÍNICO

O caso clínico deverá ser estruturado nas seguintes
secções: resumo, introdução, “caso clínico” e
discussão. O resumo será em português e inglês, e
deverá apresentar uma descrição o mais clara e
sucinta possível. Poderá incluir quadros, figuras e
referências bibliográficas, não devendo exceder as
2000 palavras e 25 referências. O número de
tabelas/figuras não deve ser superior a 6.
ARTIGOS DE REVISÃO

Estes artigos serão preferencialmente solicitados
pelo Editor. No entanto, os autores interessados em
apresentar um artigo de revisão podem contactar o
Editor para discussão dos tópicos a apresentar. O

artigo de revisão não deve exceder as 4000
palavras, 6 tabelas/figuras e 100 referências.
IMAGENS EM MEDICINA

A rubrica “Imagens em Medicina” visa a publicação
de casos clínicos em que as imagens “falam por si”.
As imagens deverão ser de elevada qualidade, com
valor didáctico. O texto terá um máximo de 300
palavras, sem quadros os gráficos. O número
máximo de imagens será de 4. Poderá incluir até 5
referências bibliográficas.
CARTAS AO DIRECTOR

Ex.: Programa Nacional de Luta contra a
Tuberculose. Sistema de Vigilância (SVIG-TB).
Direcção-Geral da Saúde – Divisão de Doenças
Transmissíveis,
Março
de
2005
http://www.dgsaude.pt/upload/membro.id/ficheiros/i0
06875.pdf. Acedido em 25 Janeiro de 2008.
A referência a trabalhos ainda não publicados, como
comunicações em reuniões, não publicadas em livros
de resumos, ou comunicações pessoais devem ser
citadas no texto e não como referências formais.
A exactidão e o rigor das referências são da
responsabilidade do autor.

Trabalhos de opinião, comentários referidos ou não a
outros trabalhos na revista, que pela sua concepção
não possam ser considerados como “originais”,
podem ser aceites como cartas ao director. Deverão
ter no máximo 600 palavras, podendo incluir 10
citações bibliográficas. O envio de uma carta ao
director, não implica necessariamente a sua
publicação, sendo alvo de apreciação pelo conselho
redactorial.

LEGENDAS

BIBLIOGRAFIA

FIGURAS

A bibliografia deve ser dactilografada em condições
iguais ao texto.
As referências devem ser classificadas e numeradas
por ordem de entrada no texto. As abreviaturas
usadas na nomeação das revistas devem ser as
utilizadas pelo Index Medicus.
Nas referências com 6 ou menos autores todos
devem ser nomeados. Nas referências com 7 ou
mais autores devem ser nomeados os 3 primeiros
seguidos de et al.
Nas referências das revistas, capítulos de livros
editadas por outros autores, ou livros escritos e
editados pelos mesmos autores devem constar:
- Revistas: apelido e iniciais do(s) autor(es).
Título do artigo. Nome da revista Ano;Volume:Página
Ex.: Lagarde SM, Tem Kate FJ, Reitsma JB, Bucsh
OR, Van Lanschot JJ. Prognostic factots in
adenocarcinoma
of
the
esophagus
or
gastroesophageal
junction.
J
Clin
Oncol
2006;24:4347-4355
- Artigo publicado online (inserir DOI)
Ex.: Peter A Merkel, David Curthbertson, Bernhard
Hellmich et al. Comparison of disease activity
measures for ANCA-associated vasculitis. Ann
Rheum Dis Published Online First: 29 July 2008.
Doi:10.1136/ard.2008.097758
- Capítulos de livros: nome(s) e inicial(ais)
do(s) autor(es) do capítulo ou da contribuição
citados. Título e número de capítulo ou contribuição.
Nome e iniciais dos editores médicos, título do livro,
cidade e nome da casa editora, ano de publicação,
primeira e última páginas do capítulo.
Ex.: Stewart AF. Hypercalcemia resulting from
medications. In: Favus MJ, ed. Primer on the
Metabolic Bone Diseases and Disorder of Mineral
Metabolism. New York: Raven Press, 1993:177-178
- Livros: Nome(s) e inicial(ais) do(s)
autor(es). Título do livro. Cidade e nome da casa
editora, ano da publicação, página.
Ex.: Lorig K. Patient Education. A practical approach.
St. Louis: Mosby-Year Book; 1992:51.
- Documento electrónico

As legendas das figuras devem ser dactilografadas a
duplo espaço em folhas separadas, numeradas em
sequência depois da última página da bibliografia.
Devem ser o mais concisas possível. As abreviaturas
utilizadas nas figuras são explicadas seguindo a
ordem alfabética. As figuras são numeradas com
algarismos árabes pela ordem em que aparecem no
texto.
As figuras a inserir devem ser assinaladas no texto
em numeração árabe e cumprir o limite definido
acima. As figuras da rubrica Imagem em Medicina a
cores serão aceites em número máximo de duas,
sem serem sujeitas a expensas dos autores. As
figuras ou quadros coloridos, excepto as referidas na
rubrica Imagens em Medicina, ou os que
ultrapassem os números atrás referidos, serão
publicados a expensas dos autores.
As letras ou símbolos das figuras não podem ser
manuscritos. Devem ter tamanho que permita uma
eventual redução da figura sem se tornarem
ilegíveis.
Os registos gráficos devem ser a preto em fundo
branco, reduzidos à largura de uma coluna e devem
conter no interior da figura as indicações necessárias
a sua interpretação.
As figuras devem ser enviadas em suporte
informático com ficheiros separados para cada
figura, em formato JPEG ou TIFF.
QUADROS

Devem assinalar-se no texto os locais onde os
quadros devem ser inseridos. Cada quadro constará
de uma folha separada. Serão dactilografados a
espaço duplo. Terão um título informativo na parte
superior e serão numerados com algarismos
romanos pela ordem de aparição no texto. Na parte
inferior colocar-se-á a explicação das abreviaturas
utilizadas. Deve evitar-se as linhas de separação
verticais e limitar a utilização das horizontais aos
títulos e subtítulos.
MODIFICAÇÕES E REVISÕES

No caso do artigo ser aceite após modificações,
estas devem ser realizadas pelos autores no prazo
de trinta dias.
As provas tipográficas serão enviadas, em função
das necessidades de publicação da Revista.
No entanto, a Direcção da Revista de Saúde Amato
Lusitano solicita ao(s) autor(es), que o prazo para a
correcção das provas tipográficas, não deve

ultrapassar os cinco dias úteis, a contar com a data
de envio do e-mail.
O não respeito pelo prazo desobriga da aceitação da
revisão pelos serviços da Revista.
MINUTA DA CARTA DE SUBMISSÃO A ENVIAR AO EDITOR

Exmo. Sr. Director da Revista de Saúde Amato
Lusitano
O(s) autor(es) certifica(m) que o manuscrito
intitulado: ______ é original, que todas as afirmações
apresentadas como factos são baseados na
investigação do(s) autor(es), que o manuscrito, quer
em parte quer no todo, não infringe nenhum
copyright e não viola nenhum direito da privacidade,
que não foi submetido para publicação, no todo ou
em parte, noutra revista, e que os autor(es)
declaram ainda que participaram no trabalho, se
responsabilizam por ele e que não existe, da parte
de qualquer do(s) autor(es) conflito de interesses nas
afirmações proferidas no trabalho. O(s) autor(es), ao
submeterem o trabalho para publicação, transferem
para a RSAL todos os direitos de copyright do artigo.
Todos os autores devem assinar: Data __/__/20__
Nome (maiúsculas):__________________________
Assinatura: ________________________________
Deverá ser dirigida ao Director da Revista, incluindo:
um curto resumo, a razão pela qual os autores
entendem que o artigo merece ser publicado,
afirmação de que o artigo não foi publicado ou
simultaneamente submetido para publicação em
nenhuma outra revista. Todos os autores devem
assim discriminar que concordam com o conteúdo do
artigo, qual a contribuição de cada um e referência a
eventuais conflitos de interesse.

