normas

de

publicação

Os manuscritos devem ser acompanhados de declaração de originalidade e de cedência dos direitos de propriedade do artigo, assinada por todos os autores, conforme
minuta publicada em anexo.
O texto deve ser enviado em formato digital (e-mail),
a dois espaços, com letra tamanho12 e com margens não
inferiores a 2,5 cm, em Word para Windows. Todas as páginas devem ser numeradas.
As imagens devem ser fornecidas independentemente do texto em formato JPEG ou TIFF.
Os textos devem ser organizados da seguinte forma:
Página 1
a) Título em português e inglês
b) Nome dos autores e respectiva afiliação
c) Serviço(s) ou organismo(s) onde o trabalho foi executado
d) Subsídio(s) ou bolsa(s) que contribuíram para a realização do trabalho
e) Morada e e-mail do autor responsável pela correspondência relativa ao manuscrito
f) Título breve para rodapé

A Acta Reumatológica Portuguesa publica artigos originais sobre todos os temas da Reumatologia ou com ela
relacionados. São também publicados artigos de revisão,
casos clínicos, imagens, cartas ao editor e outros que se
incluam na estrutura editorial da revista (recomendações,
artigos sobre prática clínica reumatológica, notícias de
reuniões de sociedades científicas, por ex.).
A Acta Reumatológica Portuguesa subscreve os requisitos para apresentação de artigos a revistas biomédicas
elaboradas pela Comissão Internacional de Editores de
Revistas Médicas (International Commitee of Medical
Journal Editors), publicada na íntegra inicialmente em N
Engl J Med 1991; 324: 424-28 e actualizada em Outubro de
2008 e disponível em www.ICMJE.org. A potítica editorial
da Acta Reumatológica Portuguesa segue as Recomendações de Política Editorial (Editorial Policy Statements) emitidas pelo Conselho de Editores Científicos (Council of
Science Editors), disponíveis em www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm.
A Revista está indexada no PubMed/Medline e os artigos estão disponíveis online na íntegra, com acesso aberto e gratuito.
Os artigos devem preferencialmente ser redigidos em
inglês. Os artigos em língua portuguesa também podem
ser submetidos para apreciação.
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 Acta Reumatológica Portuguesa.
Os artigos publicados ficarão propriedade da revista,
não podendo ser reproduzidos, no todo ou em parte, sem
autorização dos editores.
A aceitação dos originais enviados para publicação é
sempre condicionada a avaliação pelos consultores editoriais. Nesta avaliação os artigos poderão ser:
a) aceites sem alterações;
b) aceites após modificações propostas pelos revisores;
c) recusados.
Em todos os casos os pareceres dos consultores serão
integralmente comunicados aos autores.
Quando são propostas alterações, o autor deverá enviar via e-mail no prazo de 1 mês, uma carta ao editor e a
cada um dos revisores respondendo a todas as questões
colocadas e uma versão revista do artigo com as alterações
inseridas destacadas com cor diferente.

Página 2
a) Título (sem autores)
b) Resumo em português e inglês, que para os artigos
originais deve ser estruturado da seguinte forma: Objectivos, Material e Métodos, Resultados, Conclusões. O resumo dos artigos originais não deve exceder as 350 palavras e o dos casos clínicos as 180 palavras.
c) Palavras-chave em português e em inglês (Keywords)
Um máximo de 5 palavras-chave, utilizando a terminologia que consta na lista do Index Medicus: «Medical
Subject Headings» (MeSH), deve seguir-se ao resumo.
Página 3 e seguintes
Artigos originais: O texto deve ser apresentado com os
seguintes subtítulos: Introdução (incluindo Objectivos),
Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões,
Agradecimentos (se aplicável), Referências.
Os artigos originais não deverão exceder as 4.000 palavras, com um total de 6 figuras/tabelas e 60 referências.
Caso clínico: os subtítulos serão, Introdução, Caso clínico, Discussão, Referências.
O caso clínico não deve exceder as 2.000 palavras e 25
referências. Deve ser acompanhado de figuras ilustrativas. O número de tabelas/figuras não deve ser superior
a 6.
A partir da segunda página, inclusive, todas as páginas
devem ter em rodapé o título breve indicado na página 1.
Referências: As referências bibliográficas devem ser
classificadas e numeradas por ordem de entrada no texto, em superscript e não entre parêntesis. 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.
Notas: Os números da página inicial e final devem ser
totalmente apresentados (565-569 e não 565-9)

Instruções aos Autores
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade com as instruções que se seguem podem ser enviados para modificações antes de serem revistos pelos consultores.
Todos os trabalhos devem ser enviados por e-mail para:
edtecnicarp@gmail.com.

ó r g ã o o f i c i a l d a s o c i e d a d e p o r t u g u e s a d e r e u m at o l o g i a

533

-

a c ta r e u m p o r t . 2 0 1 0 ; 3 5 : 5 3 3 - 5 3 6

editoriais não deve exceder as 1.200 palavras, um máximo
de 15 referências e não deve conter quadros ou figuras.
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 4.000 palavras, 6 tabelas/figuras e 100 referências.
Cartas ao Editor: As cartas ao editor devem constituir
um comentário crítico a um artigo da revista ou uma pequena nota sobre um tema ou caso clínico. Não devem
exceder as 600 palavras, uma figura ou um quadro, e um
máximo de 10 referências bibliográficas.
Imagens em reumatologia: Podem ser submetidas
imagens de particular interesse. As figuras, no máximo de
4, devem ser enviadas em formato JPEG ou TIFF de boa
resolução. O texto acompanhante não deve ultrapassar as
500 palavras.
Modificações e revisões: No caso da aceitação do artigo ser condicionada a modificações, estas deverão ser
feitas pelos autores no prazo de 1 mês.
Quando são propostas alterações, o autor deverá endereçar uma carta ao editor e a cada um dos revisores
respondendo a todos as questões colocadas. Deverá ainda submeter uma versão revista do artigo com as alterações inseridas destacadas com cor diferente.
As provas tipográficas serão, sempre que possível, enviadas aos autores contendo a indicação do prazo para
revisão consoante as necessidades editoriais da revista.

Não indicar o número da revista nem o mês da publicação.
Seguem-se alguns exemplos de como devem constar
os vários tipos de referências:
– Revista
Apelido e iniciais do(s) autor(es). Título do artigo.
Nome da revista Ano; Volume: Páginas.
Ex.: Hill J, Bird HA, Hopkins R, Lawton C, Wright V. Survey of satisfaction with care in a rheumatology outpatient clinic. Ann Rheum Dis 1992; 51:195-197.
– 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
– Capítulo de livro
Nome(s) e iniciais do(s) autor(es) do capítulo. Título
do capítulo. In: Nome(s) e iniciais do(s) editor(es) médico(s). Título do livro. Cidade: Nome da casa editora, ano
de publicação: primeira a última página 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.
– Livro
Nome(s) e iniciais do(s) autor(es). Título do livro. Cidade: Nome da casa editora, ano de publicação: página(s).
Ex.: Lorig K. Patient Education. A practical approach.
St. Louis: Mosby-Year Book;1992: 51.
– Documento electrónico
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/
i006875.pdf. Acedido em 25 Janeiro de 2008
As referências a trabalhos ainda não publicados, 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.
Tabelas: As tabelas a inserir devem ser assinaladas no
texto em numeração romana e cumprir o limite descrito
acima. Cada tabela deverá ser apresentada em folha separada, dactilografada a 2 espaços. Na parte superior devem apresentar um título sucinto mas informativo, de
modo a poder ser compreendido sem recurso ao texto. Na
parte inferior da tabela deve constar a explicação das
abreviaturas utilizadas. Nas tabelas devem ser evitados os
traços verticais e os traços horizontais, estes devem servir apenas como separadores de títulos e subtítulos.
Figuras: As figuras a inserir devem ser assinaladas no
texto em numeração árabe e cumprir o limite definido
acima. As legendas das figuras devem ser dactilografadas
a dois espaços numa folha separada, depois da bibliografia. As figuras devem ser enviadas em suporte informático com ficheiros separados para cada figura, em formato JPEG ou TIFF.
Editoriais: Os editoriais serão solicitados por convite
do Editor. Os editoriais serão comentários sobre tópicos
actuais ou sobre artigos publicados na revista. O texto dos

Minuta da carta de submissão a enviar ao Editor, digitalizada, por e-mail:
Enviar este documento com o manuscrito para:
edtecnicarp@gmail.com
Editor
Acta Reumatológica Portuguesa
O(s) autor(es) certifica(m) que o manuscrito intitulado: ____________________________________________
(ref. ARP_________) 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 publicado em parte ou no todo e que não foi submetido
para publicação, no todo ou em parte, noutra revista,
e que os autores têm o direito ao copyright.
Todos os autores declaram ainda que participaram no
trabalho, se responsabilizam por ele e que não existe,
da parte de qualquer dos autores conflito de interesses nas afirmações proferidas no trabalho.
Os autores, ao submeterem o trabalho para publicação, transferem para a Acta Reumatológica Portuguesa
todos os direitos a interesses do copyright do artigo.
Todos os autores devem assinar
Data: __________________________________________
Nome (maiúsculas): ____________________________
Assinatura: ____________________________________
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instructions

for

authors

Manuscripts should be organized as explained below:

Acta Reumatologica Portuguesa publishes original articles, reviews, case reports, images and letters to the editor on all subjects related to Rheumatology.
Acta Reumatologica Portuguesa subscribes the requirements for the acceptance of manuscripts in biomedical journals proposed by the International Committee of
Medical Journal Editors, published initially in N Engl J
Med 1991; 324: 424-28, updated in October 2008 and available in www.ICMJE.org. The editorial policy of Acta
Reumatológica Portuguesa follows the Editorial Policy
Statements published by the Council of Science Editors,
available in www.councilscienceeditors.org/services/
draft_approved.cfm.
The Journal is indexed on PubMed/Medline. The articles are available online with open and free access.
The articles should be written in English. Portuguese
written manuscripts can also be submitted.
The accuracy of the manuscript contents as well as
written opinions are of the exclusive responsibility of the
author(s).
Published articles will remain property of the journal
and cannot be reproduced, as a whole or as a part, without the authorization of the editor.
For accepted articles a statement signed by all authors
transferring the copyright to Acta Reumatologica is
mandatory and should be send by e-mail.
Authors have to disclose potential conflicts of interest.
The acceptance of articles is subjected to the evaluation of the editorial board. Articles may be:
a) accepted without changes;
b) accepted after modifications suggested by the board;
c) refused.
All the comments made by the reviewers will be sent
to the author.
When changes are proposed, the author should
send reply letters to the editor and to each of the reviewers answering to all the raised questions. The author
should also send a reviewed version of the manuscript
with the changes highlighted in a different colour within
1 month.

Page 1
a) Title in Portuguese and in English;
b) Authors' names and affiliations;
c) Institution(s) to which the work should be attributed;
d) Source(s) of grants support;
e) Name, address and e-mail of the corresponding author
f) Short running title.
Page 2
a) Title (without authors)
b) Abstract
Abstract in English structured as follows for the original articles: Objectives; Patients and Methods; Results;
Conclusions. The abstract should not exceed 350 words for
original articles and 180 words for case reports.
c) Keywords
A maximum of 5 keywords – must be MeSH terms –
should be presented after the abstract.
Page 3 and following pages
Original papers: The text of original papers should be
presented with the following subtitles: Introduction, Objectives, Patients and Methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References.
Original papers should not exceed 4,000 words, 6 Tables/Figures and 60 references.
Case report: Subtitles for case reports should be: Introduction, Case report, Discussion, References.
A case report should not exceed 2,000 words and 25
references. It should present illustrative figures. The
number of Tables/Figures should not exceed 6.
From the second page on, all pages should have a short
title on footnote.
References: References should be cited by the numerical system, superscript and listed, in the order cited in the
text. Journal titles are abbreviated in accordance with the
style of Index Medicus.
List all authors when 6 or less; when 7 or more list only
first 3 and add “et al”.
Do not abbreviate the page number (i.e. correct: 565-569 and not: 565-9).
The Journal number and the month of publication
should not be presented.
References of unpublished work, presentations or personal observations should be inserted in the text (in
parenthesis) and not as a “classical” or true reference.
Authors are responsible for the accuracy of the references.

Instructions to authors
Manuscripts not in accordance with the instructions
may be sent for modification before review by the editorial board.
All manuscripts must be sent by e-mail to:
edtecnicarp@gmail.com
Manuscripts must be accompanied by a cover letter,
signed by all authors, stating the name of the article, that
it is an original work, that the authors held the copyright
of the manuscript, that it does not represent any conflict
of interest, and that they transfer the copyright to the journal (se form below).
Text should be sent in digital support by e-mail, typed double-spaced, type 12, with 1-inch margins, in
Word for Windows. All pages must be sequentially numbered.
Images should be sent independently from the text in
JPEG or TIFF file.

Examples:
– Journal article
Name(s) and initials of author(s). Article title. Journal
name Year; Volume or number: Page(s).
Ex: Hill J, Bird HA, Hopkins R, Lawton C, Wright V. Survey of satisfaction with care in a rheumatology outpatient
clinic: Ann Rheum Dis 1992; 51: 195-197.
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– Article published Online (insert 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

published in the journal. Editorials should not exceed
1200 words, with a maximum of 15 references and no tables or figures.
Review articles: Review articles will be commissioned
by the editor. However, authors interested in presenting
a review article are welcomed to contact the editor.
Review articles should not exceed 4000 words, 6 tables/figures and 100 references.
Letters: Letters to the editor must be a comment on a
journal article or a short clinical study or case report. They
cannot exceed 600 words, a maximum of 10 references
and one table or one figure.
Images in Rheumatology: Images of particularly interest can be submitted. They should contain a maximum
of 4 figures, in JPEG or TIFF format. The accompanying
text must have a maximum of 500 words.
Modifications and proofreading: Articles accepted
subject to modifications, will be sent to the authors that
will have 1 month to modify them according to suggestions. A letter should be written for each reviewer and the
changes should be highlighted in the main manuscript
with a different font color. Contributors will receive page
proofs of the accepted papers for approval.

– Chapter in Book
Name(s) and initials of author(s) of chapter. Chapter
title. In: Name(s) and initials of editor(s). Book title. City:
Name of publisher, year of publication: pages.
Ex: Stewart AF. Hypercalcemia resulting from medications. In: Favus MD, ed Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. New York:
Raven Press, 1991: 177-178.
– Book
Name(s) and initials of author(s). Book title. City:
Name of publisher, year of publication: page(s).
Ex: Lorig K. Patient Education. A practical approach.
St Louis: Mosby-Year Book, 1992: 51.
– Online document
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/
i006875.pdf. Accessed em 25 Janeiro de 2008

Cover Letter draft:
Send with manuscript to The Editor: edtecnicarp@
gmail.com

Tables: Tables should be cited in the text with Roman
numerals. Each table should be double typed on a separate sheet, have a title and contain no vertical rulers. Horizontal lines should be used only as separators between
titles and subtitles. Explain all abbreviations at the bottom.
The number of tables should be limited as described
above.

The au thors cer tify that the ma nus cript en tit led
_________________________________________ (ref
ARP______) is original, all data are based on their own
research and that the manuscript does not violate
copyright or privacy regulations. They further state
that the manuscript hasn’t been partly or totally published or submitted to publication elsewhere.
The authors declare that they hold total copyright for
this paper and that they assume collective responsibility for its contents and also that any conflict of interest is acknowledged.
And submitting this paper, the authors transfer copyrights interests to Acta Reumatológica Portuguesa.

Figures: Cite each figure in the text in consecutive order using Arabic numerals. Legends should be listed at the
end of the manuscript, after the references, double typed.
Send the figures in separate files to each figure in the format JPEG or TIFF.
The number of figures should be limited as described
above.

All authors must sign.
Name (capitals): ________________________________
Date:___________________________________________
Signature: ______________________________________

Editorials: Editorials will be requested by the editor
and will be comments on important issues or on articles
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