Normas de Publicação/ Instruções aos Autores
A Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia
e Venereologia é o órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia e publica artigos com arbitragem científica cobrindo todos os temas
da Dermatologia e da Venereologia, ou com elas relacionados.
Considera para publicação artigos originais, de revisão, educação médica contínua, casos clínicos, cartas
ao editor, comentários, etc.
A Revista 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),
disponível em http://www.ICMJE.org.
A política editorial da Revista incorpora no processo
de revisão e publicação as Recomendações de Política Editorial (Editorial Policy Statements) emitidas pelo
Conselho de Editores Científicos (Council of Science Editors), disponíveis em http://www.councilscienceeditors.
org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3331, que cobre
responsabilidades e direitos dos editores das revistas
com arbitragem científica.
A forma de avaliação é a revisão por pares cega
(single-blinded).
Liberdade Editorial
É responsabilidade Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia destituir editores, e estabelecer um contrato com os editores, no momento da sua
nomeação, no qual estejam claramente descritos seus
direitos e deveres, autoridade, os termos gerais da nomeação e os mecanismos de resolução de conflitos. O
desempenho do editor é avaliado por meio de indicadores mutuamente acordados.
A Rev Soc Port Dermatol Venereol adopta a definição de liberdade editorial do ICMJE descrita pela World
Association of Medical Editors, que afirma que o editor-chefe assume completa autoridade sobre o conteúdo
editorial da revista como um todo e sobre a publicação
do seu conteúdo. A Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia enquanto proprietária da Rev Soc
Port Dermatol Venereol não interfere no processo de avaliação, selecção, programação ou edição de qualquer
manuscrito, tanto directamente quanto pela manutenção
de um ambiente que possa influenciar fortemente as decisões. O editor baseia as decisões editoriais na validade
do trabalho e sua importância para os leitores Rev Soc
Port Dermatol Venereol, e não nas implicações comerciais que possam trazer para a revista, e tem liberdade

para expressar visões críticas, mas responsáveis, sobre
todos os aspectos da medicina sem medo de represálias.
Exclusividade
A Rev Soc Port Dermatol Venereol não considera
material que já foi publicado (excepto resumos apresentados em conferências) ou que se encontra a aguardar publicação.
Autoria
Como referido nos Requirements ICMJE, a autoria
requer uma contribuição substancial para o manuscrito, sendo necessário especificar, em carta de apresentação, o contributo de cada autor para o trabalho.
Declaração das contribuições individuais assinada por
cada autor (modelo http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/)
Autores são aqueles que:
1) Têm uma contribuição intelectual substancial, directa, no desenho e elaboração do artigo,
2) Participam na análise e interpretação dos dados;
3) Participam na redacção do manuscrito, revisão
de versões e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final;
4) Concordam que são responsáveis pela exactidão
e integridade de todo o trabalho.
Além de ser responsável pelas partes do trabalho
que tenha feito, um autor deve ser capaz de identificar
quais dos co-autores foram responsáveis pelas outras
partes específicas do trabalho.
A obtenção de financiamento, a recolha de dados
ou a supervisão geral do grupo de trabalho, por si só,
não justificam a autoria.
Todos aqueles designados como autores devem
cumprir os quatro critérios para autoria, e todos aqueles que cumprem os quatro critérios devem ser identificados como autores. Os colaboradores que não
cumpram os quatro critérios para autoria mas que tenham contribuído para o estudo ou manuscrito, deverão ser reconhecidos na secção de Agradecimentos,
especificando o seu contributo.
O autor correspondente deverá obter permissão por
escrito de todos aqueles que forem mencionados nos
agradecimentos.
Na submissão de um artigo, os autores devem juntar:
1) Carta de apresentação, redigida e assinada pelo
autor correspondente, onde deve explicar porque o manuscrito interessa à RSPDV e deve ser
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publicado, onde deve constar que o artigo é original, que só foi submetido aquela revista e que
não foi anteriormente publicado e que cumpre
as instruções aos autores; que o trabalho está em
conformidade com os princípios éticos e legais
(cumpriu as recomendações da World Medical
Association Declaration of Helsinki foi avaliado e
aprovado por comissão de ética, se estudo original); e quais as fontes de financiamento.
2) Declaração de responsabilidade autoral, redigida e assinada individualmente por cada um dos
autores do trabalho, e em que cada um deve declarar que cumpre critérios de autoria e especifica a sua contribuição para o trabalho; que está
de acordo com o conteúdo do artigo; se existem
e quais são os conflitos de interesse; e a cedência
dos direitos autorais e autorização da publicação
do trabalho.
Apesar de os editores e revisores desenvolverem
esforços para assegurar a qualidade técnica e
científica dos manuscritos, a responsabilidade
final do conteúdo (nomeadamente o rigor e a
precisão das observações, assim como as opiniões expressas) é da exclusiva responsabilidade
dos autores, aos quais pertence a propriedade
intelectual dos artigos.
3) Declaração de Conflitos de Interesse. Para tal
devem descarregar o documento “ICMJE Form
for Disclosure of Potential Conflicts of Interest”
disponível em: http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/
Língua
Os artigos devem ser redigidos em português ou em
inglês.
Conflitos de Interesse
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 autores são obrigados a divulgar todas as relações financeiras e pessoais que possam enviesar o trabalho.
Para prevenir ambiguidade, os autores têm que explicitamente mencionar se existe ou não conflitos de interesse.
Essa informação não influenciará a decisão editorial
mas antes da submissão do manuscrito, os autores têm
que assegurar todas as autorizações necessárias para
a publicação do material submetido.
Se os autores têm dúvidas sobre o que constitui um
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relevante interesse financeiro ou pessoal, devem contactar o editor.
Consentimento Informado e Aprovação Ética
Deve ser também obtido consentimento informado
relativamente a cada indivíduo presente em fotografias,
vídeos descrições detalhadas ou em radiografias ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação devem ser removidos das fotografias ou outras
imagens.
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão
ou residência, excepto quando sejam epidemiologicamente relevantes para o trabalho. Contudo, não serão
aceites alterações de quaisquer dados
Estes formulários devem ser submetidos com o manuscrito.
Os autores devem assegurar que o estudo que deu
origem ao artigo que submetem para publicação está
em conformidade com os princípios éticos e legais,
quer no decurso da investigação quer na publicação,
nomeadamente com as recomendações da World Medical Association Declaration of Helsinki, revistas em
Outubro de 2013 e disponível em http://www.wma.
net/en/20activities/10ethics/10helsinki/, e as Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly work in Medical Journals. – Elaborada pelo International Committee of Medical Journals – ICMJE, revista em 2014, disponível em http://
www.icmje.org/recommendations e do Committee on
Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/
resources/guidelines).
Quando num trabalho submetido à Rev Soc Port
Dermatol Venereol se descrevem experiências realizadas em humanos deve especificar-se que aos participantes foi explicado de forma completa a natureza,
objectivos e procedimentos do estudo e que se obteve
o consentimento. Esta informação deve constar do texto
do artigo. Qualquer suspeita de má conduta será investigada e denunciada.
Os manuscritos submetidos devem respeitar as exigências para submissão de manuscritos a revistas biomédicas
A política editorial da Revista incorpora no processo
de revisão e publicação as recomendações de Política
Editorial (Editorial Policy Statements) emitidas pelo Conselho de Editores Científicos (Council of Science Editors) (http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/
index.cfm?pageid= 3331).
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Copyright / Direitos Autorais
Quando o artigo é aceite para publicação é mandatório o envio via e-mail de documento digitalizado,
assinado por todos os Autores, com a partilha dos direitos de autor entre autores e a Rev Soc Port Dermatol
Venereol.
O(s) Autor(es) deve(m) assinar uma cópia de partilha dos direitos de autor entre autores e a Rev Soc Port
Dermatol Venereol quando submetem o manuscrito,
conforme minuta publicada em anexo:
Nota: Este documento assinado só deverá ser enviado quando o manuscrito for aceite para publicação.
Editor da Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e
Venereologia
O(s) Autor(es) certifica(m) que o manuscrito intitulado: _________
___________________________________ (ref. SPDV_________) 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, partilham
com a Rev Soc Port Dermatol Venereol todos os direitos a interesses
do copyright do artigo.

Todos os Autores devem assinar
Data:
Nome (maiúsculas):
Assinatura:

Arbitragem Científica / Peer Review
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor científico.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade com as instruções aos autores podem ser enviados para modificações antes de serem revistos pelos
consultores científicos.
A aceitação dos originais enviados para publicação
é sempre condicionada à avaliação pelos consultores
científicos.
Os manuscritos aprovados pelo editor serão revistos
por 2 consultores científicos peritos na área específica.
Outros revisores podem ser consultados para aconselhamento. O processo de revisão é confidencial e anónimo, todo o processo é single-blinded.
A aceitação final é da responsabilidade do editor
científico.

Cartas ao editor ou editoriais serão avaliados pelo
conselho editorial, mas também poderá ser solicitada
uma revisão externa. Sem revisão pelos pares serão
publicadas mensagens do presidente, resumos de posters/comunicações apresentados nas conferências organizadas pela sociedade, assim como documentos
oficiais da SPDV.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a) Aceites sem alterações;
b) Aceites após modificações propostas pelos consultores científicos;
c) Recusados.
Apenas serão aceites manuscritos contendo material
original que não estejam ainda publicados, na íntegra
ou em parte, e que não estejam submetidos para publicação noutros locais.
Em todos os casos os pareceres dos revisores serão
integralmente comunicados aos autores no prazo de 6
a 8 semanas a partir da data da recepção do manuscrito. Quando são propostas alterações, o autor deverá
enviar via e-mail no prazo máximo de vinte dias, um
e-mail ao editor respondendo a todas as questões colocadas e uma versão revista do artigo com as alterações
inseridas destacadas com cor diferente.
Antes de Começar o Estudo
A Rev Soc Port Dermatol Venereol recomenda as
linhas orientadoras para publicação da EQUATOR
network (http://www.equator-network.org), nomeada-mente as declarações CONSORT e suas extensões
(estudos aleatorizados, http://www.consort-statement.
org/), STROBE (estudos observacionais como estudos
de coortes, caso-controlo, transversais, http://www.
strobe-statement.org/), STARD (estudos de precisão
diagnóstica, http://www.stard-statement.org/), PRISMA
(revisões sistemáticas e meta-análises, http://www.prisma-statement.org/), SQUIRE (estudos de melhoria de
qualidade, http://www.squire-statement.org/) e CARE
(casos clínicos, http://www.care-statement.org/).
O relato de aspectos estatísticos dos estudos deve
estar de acordo com o Statistical Analyses and Methods
in the Published Literature (SAMPL Guidelines, http://
www.equator-network.org/2013/02/11/sampl-guidelines-for-statistical-reporting/).
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 científicos. Todos os trabalhos devem ser
submetidos em http://revista.spdv.com.pt/
7

Normas de Publicação/ Instruções aos Autores
Os manuscritos devem ser acompanhados de declaração de originalidade e de cedência dos direitos de
propriedade do artigo, assinada por todos os Autores.
O texto deve ser enviado em formato digital (e-mail), a dois espaços, com letra tamanho 12, Times
New Roman e com margens não inferiores a 2,5 cm,
em Word para Windows. Todas as páginas devem ser
numeradas.
Os Autores devem categorizar os “artigos” submetidos como Educação Médica Contínua, Artigos Originais, Artigos de Revisão, Artigos de Revisão Casuística,
Artigos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Artigos de Dermatologia Cirúrgica, Artigos de Dermatopatologia, Artigos de Dermatoscopia, Casos Clínicos,
Cartas ao Editor, Editoriais.
Antes da submissão do manuscrito, os autores têm
que assegurar todas as autorizações necessárias para
a publicação do material submetido.
Chama-se a atenção que a transcrição de imagens,
quadros ou gráficos de outras publicações deverá ter
a prévia autorização dos respectivos autores para dar
cumprimentos às normas que regem os direitos de
autor.
Os autores devem assegurar que todas as investigações envolvendo seres humanos foram aprovadas por
comissões de ética das instituições a que pertencem os
autores, e que a investigação tenha sido desenvolvida,
de acordo com a Declaração de Helsínquia da World
Medical Association (http://www.wma.net)
Se forem usadas fotografias de doentes, estes devem
ter a identidade resguardada ou as fotografias devem
ser acompanhadas por uma permissão escrita.
Detalhes de identificação devem ser omitidos, se
não essenciais, mas nunca devem ser alterados ou falsificados na tentativa de manter o anonimato.
Devem ser sempre utilizados os nomes genéricos
dos medicamentos, excepto quando nome comercial é
particularmente relevante.
Estrutura – os textos devem ser organizados da seguinte forma:
Na primeira página:
a) Título em português e inglês, conciso e informativo
b) Nome dos Autores com os títulos académicos e/
ou profissionais e respectiva afiliação (departamento, instituição, cidade, país)
c) Subsídio(s) ou bolsa(s) que contribuíram para a
realização do trabalho
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d) Morada e e-mail do Autor responsável pela correspondência relativa ao manuscrito
e) Título breve para rodapé
a) Título (sem autores)
b) Resumo em português e inglês, que para os
artigos originais deve ser estruturado da seguinte
forma: Introdução, Material e Métodos, Resultados, Conclusões. O resumo dos artigos originais
não deve exceder as 250 palavras e serão estruturados. O dos casos clínicos as 150 palavras.
c) Palavras-chave em português e em inglês
(Keywords). Um máximo de 5 palavras-chave,
utilizando a terminologia que consta no Medical Subject Headings (MeSH), www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html, deve seguir-se ao resumo.
Na terceira página e seguintes:
Educação Médica Contínua: Artigos sobre temas
de grande interesse científico, dermatológico, visando
a actualização. O artigo deve conter obrigatoriamente: Resumo estruturado. O texto não deve exceder as
3.500 palavras, excluindo ilustrações e referências.
Deve ter no mínimo 30 referências bibliográficas recentes, sendo permitidas no máximo 10 ilustrações. No
final do texto deve ser incluído um teste com questões
para avaliação do que aprendeu.
Artigos Originais: o texto deve ser apresentado
com as seguintes secções: Introdução (incluindo Objectivos), Material e Métodos, Resultados, Discussão,
Conclusões, Agradecimentos (se aplicável), Bibliografia, Quadros e Figuras.
Os Artigos Originais não deverão exceder as 4.000
palavras, excluindo referências e ilustrações. Deve ser
acompanhado de ilustrações, com um máximo de 6 figuras/tabelas e 60 referências bibliográficas.
Artigos de Revisão: Destinam-se a abordar de
forma aprofundada, o estado actual do conhecimento
referente a temas de importância clínica. Artigos por
convite da equipa editorial mas, excepcionalmente autores não convidados poderão submeter o projecto de
artigo de revisão, que, julgado relevante e aprovado
pelo editor, poderá ser desenvolvido e submetido às
normas de publicação.
O texto poderá ter as mesmas secções dos Artigos
originais. A secção Material e Métodos pode ser usada
para descrever como foi feita a revisão da literatura.
Deverão ter entre 10 e 25 páginas, e incluir entre 50
a 200 referências.
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Não devem exceder 4.000 palavras, excluindo referências e ilustrações. Devem incluir um resumo de 350
palavras, e não deverá ter mais de 100 referências bibliográficas. O uso de tabelas e figuras a cores para
sumariar pontos críticos é encorajado.
Artigos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Artigos de Dermatologia Cirúrgica, Artigos
de Dermatopatologia e Artigos de Dermatoscopia: são artigos originais, curtos, referentes a estas
áreas da especialidade e de interesse particular para a
dermatologia.
O texto deverá ser contínuo, sem divisões em secções e não deve exceder 1.600 palavras, excluindo
ilustrações e referências. São permitidas o máximo de
quatro ilustrações/Tabelas, e 30 referências bibliográficas.
Caso Clínico: O relato de um caso clínico com justificada razão de publicação (raridade, aspectos inusitados, evoluções atípicas, inovações terapêuticas e de
diagnóstico, entre outras). As secções serão, Introdução, Caso Clínico, Discussão, Bibliografia.
O texto não deve exceder as 2.000 palavras e 25
referências bibliográficas. Deve ser acompanhado de
figuras ilustrativas. O número de quadros/figuras não
deve ser superior a 6.
Cartas ao Editor: devem constituir um comentário
a um artigo da revista ou uma pequena nota sobre um
tema ou caso clínico. Não devem exceder as 600 palavras, nem conter mais de duas ilustrações e ter um máximo de 8 referências bibliográficas. A resposta(s) do(s)
Autor(es) devem observar as mesmas características.
Editoriais: Os Editoriais serão solicitados por convite do Editor. Serão comentários sobre tópicos actuais.
Não devem exceder as 1.200 palavras, nem conter
mais de um quadro/figura e ter um máximo de 15 referências bibliográficas.
A partir da segunda página, inclusive, todas as páginas devem ter em rodapé o título breve indicado na
página 1.
Abreviaturas: Abreviaturas não consagradas
devem ser definidas na primeira utilização. Uso de
acrónimos deve ser evitado assim como o uso excessivo
e desnecessário de abreviaturas.
As medidas de comprimento, altura, peso e volume
devem ser expressas em unidades do sistema métrico

(metro, quilograma ou litro) ou seus múltiplos decimais.
As temperaturas devem ser dadas em graus Celsius
(ºC) e a pressão arterial em milímetros de mercúrio
(mm Hg).
Todas as medições hematológicas ou bioquímicas
serão referidas no sistema métrico de acordo com o
Sistema Internacional de Unidades (SI).
Bibliografia: As referências bibliográficas devem
ser as mais actuais e classificadas e numeradas por
ordem de entrada no texto. Devem ser identificadas no
texto com algarismos árabes. Exemplo: “Dimethylfumarate has also been a systemic therapeutic option in moderate to severe psoriasis since 199413 and in multiple
sclerosis.14
As abreviaturas usadas na nomeação das revistas
devem ser as utilizadas pelo Index Medicus Journal Abbreviations ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
journals)
Notas:
Não indicar mês da publicação.
Nas referências com 6 ou menos Autores devem ser
nomeados todos. Nas referências com 7 ou mais autores devem ser nomeados os 6 primeiros seguidos de
“et al”.
Seguem-se alguns exemplos de como devem constar os vários tipos de referências.
Artigo:
Apelido Iniciais do(s) Autor(es). Título do artigo. Título da revistas [abreviado]. Ano de publicação;Volume:
páginas.
1. Com menos de 6 autores
Canelas MM, Cardoso JC, Gonçalo M, Figueiredo
A. Photoallergic contact dermatitis from benzydamine
presenting mainly as lip dermatitis. Contact Dermatitis.
2010;63:85-8.
2. Com mais de 6 autores
Francisco V, Neves BM, Cruz MT, Gonçalo M, Figueiredo A, Duarte CB, et al. Effect of lipopolysaccharide,
skin sensitizers and irritants on thioredoxin-1 expression
in dendritic cells: relevance of different signalling pathways. Arch Dermatol Res. 2010 ;302:271-82.
Monografia:
Autor/Editor AA. Título: completo. Edição (se não
for a primeira). Vol.(se for trabalho em vários volumes).
Local de publicação: Editor comercial; ano. pág (s)
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1. Com Autores:
Atlas SW. Magnetic resonance imaging of the brain
and spine. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2004
2. Com editor:
Coleman WP, Lawrence N, editors. Skin resurfacing.
Baltimore: Williams and Wilkins; 1998.
Capítulo de monografia:
Gasparro F, Edelson RL. Extracorporeal photochemotherapy. In: Krutmann J, Elmets CA, editors. Photoimmunology. Oxford: Blackwell Scientific; 1995. p.231-45.
Relatório Científico/Técnico:
Lugg DJ. Physiological adaptation and health of an
expedition in Antarctica: with comment on behavioural
adaptation. Canberra: A.G.P.S.; 1977. Australian Government Department of Science, Antarctic Division.
ANARE scientific reports. Series B(4), Medical science
No. 0126.
Documento electrónico:
1. CD-ROM
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas
of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
2. Monografia da Internet
Van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: a methodology for the health sciences [e-book].
2nd ed. Somerset: Wiley InterScience; 2003 [consultado
2005 Jun 30]. Disponível em: Wiley InterScience electronic collection
3. Homepage/Website
Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c200001; [consultado 2002 Jul 9].Disponível em: http://www.
cancer-pain.org/.
A exactidão e rigor das referências são da responsabilidade do Autor.
Tabelas, Figuras, Fotografias:
A publicação de ilustrações a cores é gratuita.
Tabelas/Figuras devem ser numerados na ordem em
que são citadas no texto e assinaladas em numeração
árabe e com identificação, figura/tabela/quadro. Tabelas e figuras devem ter numeração árabe e legenda.
Cada Figura e Tabela incluídas no trabalho têm de
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ser referidas no texto:
Estes são alguns exemplos de como uma resposta
imunitária anormal pode estar na origem dos sintomas
da doença de Behçet (Fig. 4).
Esta associa-se a outras duas lesões cutâneas (Tabela 1).
Figura: Quando referida no texto é abreviada para
Fig., enquanto Tabela não são abreviadas. Nas legendas ambas as palavras são escritas por extenso.
Figuras e tabelas são numeradas com numeração
árabe independentemente e na sequência em que são
referidas no texto
Exemplo: Fig 1, Fig 2, Tabela 1
Devem ser acompanhadas da respectiva legenda,
sucinta e clara.
Legendas devem ser auto-explicativas (sem necessidade de recorrer ao texto) – é uma declaração descritiva.
Legenda das Tabelas: Colocada por cima do corpo
da tabela e justificada à esquerda. Tabelas são lidas
de cima para baixo. Na parte inferior serão colocadas
todas as notas informativas – notas de rodapé (abreviaturas, significado estatístico, etc.).
Legenda das Figuras: Colocada por baixo da figura,
gráfico e justificada à esquerda. Gráficos e outras figuras são habitualmente lidos de baixo para cima.
As imagens devem ser apresentadas em páginas separadas, em condições de reprodução, de acordo com
a ordem em que são discutidas no texto. As imagens
devem ser fornecidas independentemente do texto em
formato JPEG ou TIFF.
Os manuscritos submetidos à revista devem ser preparados de acordo com as recomendações acima indicadas e devem ser acompanhados de uma carta de
apresentação (cover letter).
Provas tipográficas – serão da responsabilidade
do Conselho Editorial, se os Autores não indicarem o
contrário. Neste caso elas deverão ser feitas no prazo
determinado pelo Conselho Editorial, em função das
necessidades editoriais da Revista. Os autores receberão as provas para publicação em formato PDF para
correcção e deverão devolvê-las num prazo de 48
horas.
Nesta fase, os Autores não podem fazer qualquer
modificação de fundo ao artigo, para além das correcções de erros tipográficos e/ou ortográficos de

Normas de Publicação/ Instruções aos Autores
pequenos erros.
O não respeito pelo prazo proposto desobriga a Rev
Soc Port Dermatol Venereol de aceitar a revisão pelos
autores, podendo a revisão ser efectuada exclusivamente pelos serviços da Rev Soc Port Dermatol Venereol.
Errata e Retracções – A Rev Soc Port Dermatol
Venereol publica alterações, emendas ou retratacções
a um artigo anteriormente publicado, se, após a publicação, forem identificados erros ou omissões que
influenciem a interpretação de dados ou informação.
Alterações posteriores à publicação assumirão a forma
de errata.
Autorizações
Antes de submeter um manuscrito à Rev Soc Port
Dermatol Venereol os autores devem ter em sua posse
os seguintes documentos que poderão ser solicitados
pelo corpo editorial:

-

Consentimento informado de cada participante,
se aplicável;
Consentimento informado relativo a cada indivíduo presente em fotografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva identidade;
Autorização para reproduzir/utilizar material anteriormente publicado, para reproduzir ilustrações anteriormente publicadas;
Declaração de aprovação das comissões de ética
das instituições envolvidas, se aplicável.

Nota final – Para um mais completo esclarecimento sobre este assunto aconselha-se a leitura de
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals
(ICMJE Recommendations), disponível em http://www.
ICMJE.org
Normas revistas em Janeiro 2015
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