Normas de publicação da Revista
Portuguesa de Cardiologia
A Revista Portuguesa de Cardiologia, órgão oficial da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia, é uma publicação científica internacional
destinada ao estudo das doenças cardiovasculares.
Publica artigos em português na sua edição em papel e em português e inglês na sua edição online, sobre todas as áreas da Medicina
Cardiovascular. Se os artigos são publicados apenas em inglês, esta
versão surgirá simultaneamente em papel e online. Inclui regularmente artigos originais sobre investigação clínica ou básica, revisões temáticas, casos clínicos, imagens em cardiologia, comentários editoriais
e cartas ao editor. Para consultar as edições online deverá aceder
através do link www.revportcardiol.org.
Todos os artigos são avaliados antes de serem aceites para publicação por peritos designados pelos Editores (peer review). A submissão de um artigo à Revista Portuguesa de Cardiologia implica que
este nunca tenha sido publicado e que não esteja a ser avaliado para
publicação noutra revista.
Os trabalhos submetidos para publicação são propriedade da Revista Portuguesa de Cardiologia e a sua reprodução total ou parcial
deverá ser convenientemente autorizada. Todos os autores deverão
enviar a Declaração de Originalidade, conferindo esses direitos à
RPC, na altura em que os artigos são aceites para publicação.

Envio de manuscritos
Os manuscritos para a Revista Portuguesa de Cardiologia são enviados através do link http://www.ees.elsevier.com/repc. Para enviar
um manuscrito, é apenas necessário aceder ao referido link e seguir
todas as instruções que surgem.
Esta revista faz parte do nosso Serviço de Transferência de Artigos. Isto
significa que se o Editor considerar que o seu artigo é mais adequado
para outra revista parceira, então poderemos perguntar se quer considerar a transferência para uma dessas revistas. Se concordar, o seu artigo será transferido automaticamente em seu nome sem necessidade
de reformatar o mesmo. De notar que o seu artigo será enviado novamente para revisão por parte da outra revista. Para mais informação:
https://www.elsevier.com/authors/article-transfer-service

Responsabilidades Éticas
Os autores dos artigos aceitam a responsabilidade definida pelo
Comité Internacional dos Editores das Revistas Médicas (consultar
www.icmje.org).
Os trabalhos submetidos para publicação na Revista Portuguesa de
Cardiologia devem respeitar as recomendações internacionais sobre
investigação clínica (Declaração de Helsínquia da Associação Médica
Mundial, revista recentemente) e com animais de laboratório (Sociedade Americana de Fisiologia). Os estudos aleatorizados deverão
seguir as normas CONSORT.
Informação sobre autorizações
A publicação de fotografias ou de dados dos doentes não devem
identificar os mesmos. Em todos os casos, os autores devem apresentar o consentimento escrito por parte do doente que autorize a
sua publicação, reprodução e divulgação em papel e na Revista Portuguesa de Cardiologia. Do mesmo modo os autores são responsáveis
por obter as respectivas autorizações para reproduzir na Revista
Portuguesa de Cardiologia todo o material (texto, tabelas ou figuras)
previamente publicado. Estas autorizações devem ser solicitadas ao
autor e à editora que publicou o referido material.

Conflito de interesses
Cada um dos autores deverá indicar no seu artigo se existe ou não
qualquer tipo de Conflito de Interesses.
Declaração de originalidade
O autor deverá enviar uma declaração de originalidade.Ver anexo I
Protecção de dados
Os dados de carácter pessoal que se solicitam vão ser tratados num
ficheiro automatizado da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC)
com a finalidade de gerir a publicação do seu artigo na Revista Portuguesa de Cardiologia (RPC). Salvo indique o contrário ao enviar o artigo, fica
expressamente autorizado que os dados referentes ao seu nome, apelidos, local de trabalho e correio electrónico sejam publicados na RPC,
bem como no portal da SPC (www.spc.pt) e no portal online www.
revportcardiol.org, com o intuito de dar a conhecer a autoria do artigo e
de possibilitar que os leitores possam comunicar com os autores.

INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Todos os manuscritos deverão ser apresentados de acordo com as
normas de publicação. Pressupõe-se que o primeiro autor é o reponsável pelo cumprimento das normas e que os restantes autores conhecem, participam e estão de acordo com o conteúdo do manucrito.
NOTA IMPORTANTE! Para que se possa iniciar o processo de
avaliação, o documento com o corpo do artigo deverá incluir todos
os elementos que fazem parte do artigo: Títulos em português e em
inglês; autores; proveniência; palavras-chave e keywords; Resumos em
português e em inglês; Corpo do artigo, incluindo as tabelas; bibliografia; legendas das figuras e das tabelas.
1. Artigos Originais
Apresentação do documento:
• Com espaço duplo, margens de 2,5 cm e páginas numeradas.
• Não deverão exceder 5.000 palavras, contadas desde a primeira à
última página, excluindo as tabelas.
• Consta de dois documentos: primeira página e manuscrito
• O manuscrito deve seguir sempre a mesma ordem: a) resumo estruturado em português e palavras-chave; b) resumo estruturado em inglês
e palavras-chave; c) quadro de abreviaturas em português e em inglês;
d) texto; e) bibliografia; f) legendas das figuras; g) tabelas (opcional) e h)
figuras (opcional)Primeira página
Título completo (menos de 150 caracteres) em português e em inglês.
Nome e apelido dos autores pela ordem seguinte: nome próprio,
seguido do apelido (pode conter dois nomes)
Proveniência (Serviço, Instituição, cidade, país) e financiamento caso haja.
Endereço completo do autor a quem deve ser dirigida a correspondência, fax e endereço electrónico.
Faz-se referência ao número total de palavras do manuscrito (excluindo as tabelas).
Resumo estruturado
O resumo, com um máximo de 250 palavras, está dividido em quatro partes: a) Introdução e objectivos; b) Métodos; c) Resultados e
d) Conclusões.

Normas de publicação da revista portuguesa de cardiologia
Deverá ser elucidativo e não inclui referências bibliográficas nem
abreviaturas (excepto as referentes a unidades de medida).
Inclui no final três a dez palavras-chave em português e em inglês.
Deverão ser preferencialmente seleccionadas a partir da lista publicada na Revista Portuguesa de Cardiologia, oriundas do Medical Subject
Headings (MeSH) da National Libray of Medicine, disponível em:
www.nlm.nihgov/mesh/meshhome.html.
O resumo e as palavras-chave em inglês devem ser apresentados
da mesma forma.

• A grafia, símbolos, letras, etc, deverão ser enviados num tamanho que,
ao ser reduzido, os mantenha claramente legíveis. Os detalhes especiais
deverão ser assinalados com setas contrastantes com a figura.
• As legendas das figuras devem ser incluídas numa folha aparte. No final
devem ser identificadas as abreviaturas empregues por ordem alfabética.
• As figuras não podem incluir dados que dêem a conhecer a proveniência do trabalho ou a identidade do paciente. As fotografias das
pessoas devem ser feitas de maneira que estas não sejam identificadas ou incluir-se-á o consentimento por parte da pessoa fotografada.

Texto
Deverá conter as seguintes partes devidamente assinaladas: a) Introdução; b) Métodos; c) Resultados; d) Discussão e e) Conclusões.
Poderá utilizar subdivisões adequadamente para organizar cada uma
das secções.
As abreviaturas das unidades de medida são as recomendadas pela
RPC (ver Anexo II).
Os agradecimentos situam-se no final do texto.

Tabelas
São identificadas com numeração árabe de acordo com a ordem de
entrada no texto.
Cada tabela será escrita a espaço duplo numa folha aparte.
• Incluem um título na parte superior e na parte inferior são referidas as abreviaturas por ordem alfabética.
• O seu conteúdo é auto-explicativo e os dados que incluem não
figuram no texto nem nas figuras.

Bibliografia
As referências bibliográficas deverão ser citadas por ordem numérica
no formato ‘superscript’, de acordo com a ordem de entrada no texto.
As referências bibliográficas não incluem comunicações pessoais,
manuscritos ou qualquer dado não publicado. Todavia podem estar
incluídos, entre parêntesis, ao longo do texto.
São citados abstracts com menos de dois anos de publicação,
identificando-os com [abstract] colocado depois do título.
As revistas médicas são referenciadas com as abreviaturas utilizadas pelo Index Medicus: List of Journals Indexed, tal como se publicam no número de Janeiro de cada ano. Disponível em: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/entrez/citmatch_help.html#JournalLists.
O estilo e a pontuação das referências deverão seguir o modelo
Vancouver 3.
Revista médica: Lista de todos os autores. Se o número de autores
for superior a três, incluem-se os três primeiros, seguidos da abreviatura latina et al. Exemplo:
17. Sousa PJ, Gonçalves PA, Marques H et al. Radiação na AngioTC
cardíaca; preditores de maior dose utilizada e sua redução ao longo do tempo. Rev Port cardiol, 2010; 29:1655-65
Capítulo em livro: Autores, título do capítulo, editores, título do
livro, cidade, editora e páginas. Exemplo:
23. Nabel EG, Nabel GJ. Gene therapy for cardiovascular disease.
En: Haber E, editor. Molecular cardiovascular medicine. New York:
Scientific American 1995. P79-96.
Livro: Cite as páginas específicas. Exemplo:
30. Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New
York: Mansel Dekker; 1993. P. 33.
Material electrónico: Artigo de revista em formato electrónico.
Exemplo:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts it an advisory role. Am J Nurs. [serie na internet.] 2002
Jun citado 12 Ago 2002:102(6): [aprox. 3] p. Disponível em: http://
www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
.A Bibliografia será enviada como texto regular, nunca como nota de
rodapé. Não se aceitam códigos específicos dos programas de gestão
bibliográfica.

2. Artigos de Revisão
Nº máximo de palavras do artigo sem contar com o resumo e quadros- 5.000
Nº máximo de palavras do Resumo - 250
Nº máximo de Figuras - 10
Nº máximo de quadros - 10
Nº máximo de ref. bibliográficas - 100

1. Figuras
As figuras correspondentes a gráficos e desenhos são enviadas no
formato TIFF ou JPEG de preferência, com uma resolução nunca
inferior a 300 dpi e utilizando o negro para linhas e texto. São
alvo de numeração árabe de acordo com a ordem de entrada no
texto.

3. Cartas ao Editor
Devem ser enviadas sob esta rubrica e referem-se a artigos publicados na Revista. Serão somente consideradas as cartas recebidas no
prazo de oito semanas após a publicação do artigo em questão.
• Com espaço duplo, com margens de 2,5 cm.
• O título (em português e em inglês), os autores (máximo quatro),
proveniência, endereço e figuras devem ser especificados de acordo
com as normas anteriormente referidas para os artigos originais.
• Não podem exceder as 800 palavras.
• Podem incluir um número máximo de duas figuras. As tabelas
estão excluídas.
4. Casos Clínicos
Devem ser enviados sob esta rubrica.
• A espaço duplo com margens de 2,5 cm.
• O título (em português e em inglês) não deve exceder 10 palavras
Os autores (máximo oito) proveniência, endereço e figuras serão
especificados de acordo com as normas anteriormente referidas para
os artigos originais.
O texto explicativo não pode exceder 3.000 palavras e contem informação de maior relevância. Todos os símbolos que possam constar
nas imagens serão adequadamente explicados no texto.
Contêm um número máximo de 4 figuras e pode ser enviado material suplementar, como por exemplo vídeoclips.
5. Imagens em Cardiologia
• A espaço duplo com margens de 2,5 cm.
• O título (em português e em inglês) não deve exceder oito palavras
• Os autores (máximo seis), proveniência, endereço e figuras serão
especificados de acordo com as normas anteriormente referidas para os artigos originais.
• O texto explicativo não pode exceder as 250 palavras e contem
informação de maior relevância, sem referências bibliográficas. Todos os símbolos que possam constar nas imagens serão adequadamente explicados no texto.
• Contêm um número máximo de quatro figuras.

6. Material adicional na WEB
A Revista Portuguesa de Cardiologia aceita o envio de material
electrónico adicional para apoiar e melhorar a apresentação da sua
investigação científica. Contudo, unicamente se considerará para
publicação o material electrónico adicional directamente relacionado com o conteúdo do artigo e a sua aceitação final dependerá do
critério do Editor. O material adicional aceite não será traduzido e
publicar-se-á electronicamente no formato da sua recepção.
Para assegurar que o material tenha o formato apropriado recomendamos o seguinte:

Formato

Extensão

Detalhes

Word

.doc ou docx

Tamanho máximo 300 Kb

Imagem TIFF

.tif

Tamanho máximo 10MB

Audio

MP3

.mp3

Tamanho máximo 10MB

Vídeo

WMV

.wmv

Tamanho máximo 30MB

Texto

ANEXO I

DECLARAÇÃO
Declaro que autorizo a publicação do manuscrito:
Ref.ª ........................................................................................
Título ...........................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
do qual sou autor ou c/autor.
Declaro ainda que presente manuscrito é original, não foi
objecto de qualquer outro tipo de publicação e cedo a inteira
propriedade à Revista Portuguesa de Cardiologia, ficando a
sua reprodução, no todo ou em parte, dependente de prévia
autorização dos editores.

Nome dos autores:

Os autores deverão submeter o material no formato electrónico através do EES como arquivo multimédia juntamente com
o artigo e conceber um título conciso e descritivo para cada
arquivo.
Do mesmo modo, este tipo de material deverá cumprir também
todos os requisitos e responsabilidades éticas gerais descritas nessas normas.
O Corpo Redactorial reserva-se o direito de recusar o material
electrónico que não julgue apropriado.

ANEXO II

Símbolos, abreviaturas de medidas ou estatística
Designação

Português

Inglês

Ampere
Ano
Centímetro quadrado
Contagens por minuto
Contagens por segundo
Curie
Electrocardiograma
Equivalente
Grau Celsius
Grama
Hemoglobina
Hertz
Hora
Joule
Litro
Metro
Minuto
Molar
Mole
Normal (concentração)
Ohm
Osmol
Peso
Pressão parcial de CO2
Pressão parcial de O2
Quilograma
Segundo
Semana
Sistema nervoso central
Unidade Internacional
Volt
Milivolt
Volume
Watts

A
ano
cm2
cpm
cps
Ci
ECG
Eq
°C
g
Hb
Hz
h
J
L ou L
m
min
M
mol
N
Ω
osmol
peso
pCO2
pO2
kg
s
Sem
SNC
UI
V
mV
Vol
W

A
yr
cm2
cpm
cps
Ci
ECG
Eq
°C
g
Hb
Hz
h
J
I ou L
m
min
M
mol
N
Ω
osmol
WT
pCO2
pO2
kg
sec
Wk
CNS
IU
V
mV
Vol
W

r
DP
EPM
gl
χ
NS
n
p
teste t

r
SD
SEM
df
χ
NS
n
p
t test

Estatística:

.........................................................................................................
.........................................................................................................
Assinaturas:

Coeficiente de correlação
Desvio padrão (standard)
Erro padrão (standard) da média
Graus de liberdade
Média
Não significativa
Número de observações
Probabilidade
Teste «t» de Student

