Instruções aos autores
A Revista Portuguesa de Saúde Pública (RPSP) visa estimular
o debate nacional e internacional em torno de temáticas
relevantes para a investigação e desenvolvimento em
Saúde Pública, através da publicação de artigos originais,
de investigação aplicada ou de revisão nesta área ou em
áreas afins. As contribuições podem ser apresentadas em
português e inglês.
Os manuscritos deverão ser enviados eletronicamente através
da plataforma da Elsevier em http://ees.elsevier.com/rpsp.
Na altura da submissão, é exigida a informação de contacto
completa (morada, endereço de e-mail e telefone) relativa ao
autor principal. São igualmente exigidos os primeiros nomes
e apelidos, endereços de e-mail e afiliações institucionais de
todos os coautores.
Deve ser incluída uma carta de apresentação e informações
de contacto completas relativas aos autores (moradas,
endereços de e-mail e telefones). Deverão ser incluídos
outros artigos relacionados com o mesmo estudo, caso os
autores os tenham publicado ou submetido a publicação.
Todos os artigos são sujeitos à apreciação de referees. Os artigos
submetidos à revista não devem ter sido previamente publicados nem submetidos para publicação a nenhuma outra revista.
Os autores devem assinar e encaminhar a declaração de
autor que garante o carácter inédito dos artigos e a declaração de disponibilização para acesso mundial, cujos modelos
estão disponíveis em http://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-apoio/cdi/cdi/sector-de-publicacoes/normas-editoriais/
normas-editoriais.
Ao Diretor da Revista caberá a responsabilidade de aceitar,
rejeitar ou propor modificações. Para este efeito, será apoiado
por um Conselho Editorial e por um Conselho Científico, constituído por avaliadores internos e externos, nacionais e internacionais, aplicando-se o sistema duplamente cego de revisão
por pares (double-blind peer review) na avaliação dos artigos.
Os trabalhos deverão conter :
a) Título do trabalho com o número de palavras referente
ao texto (máximo 5.000) e os nomes completos, graus académicos e afiliações de todos os autores;
b) Pequena introdução ao artigo até ao máximo de uma
página dactilografada;
c) O texto;
d) Quadros e gráficos com títulos e legendas, os quais deverão ser antecedidos de referência em texto;
e) Resumo estruturado do artigo (formato IMRAD - Introdução, Métodos, Resultados, Discussão);
f) Os originais não deverão conter pés-de-página.
Para a submissão e a revisão, os formatos pretendidos
incluem o Word e o WordPerfect, com o texto em duplo
espaço e as margens direitas não-justificadas. Não devem
ser submetidos manuscritos em formato .PDF.
O resumo do artigo deverá ser acompanhado do respetivo
título e tradução em inglês com o máximo de 300 palavras

para os artigos originais, os artigos de revisão e as meta-análises. Não são necessários resumos para os editoriais,
os comentários e outros contributos especiais.
Cada artigo deve ter duas a dez palavras-chave em português e em inglês.
Não devem ser utilizadas abreviaturas no título ou no resumo e a sua utilização no texto deverá ser limitada. Todas
as abreviaturas deverão ser discriminadas aquando da sua
primeira menção em texto.
Todas as referências bibliográficas, inseridas no final do
artigo, devem ser apresentadas de modo correto e completo e deverão seguir o estilo Vancouver. A veracidade e
correção das informações contidas na lista de referências
é da responsabilidade do(s) autor(es).
As citações devem ser numéricas e inseridas no texto onde
a citação ocorre, em expoente, remetendo para os documentos, por ordem de citação. As citações seguintes do mesmo
documento têm que ter o mesmo número da primeira.
Todas as referências bibliográficas devem ser citadas no texto:
Texto e citação: (…) embora o seu desempenho na
epidemiologia, prevenção e tratamento ainda esteja
para ser avaliado12 (…)
A descrição detalhada do estilo Vancouver deve ser consultada em “Recommendations for the Conduct, Reporting,
Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” disponível em http://www.
icmje.org/icmje-recommendations.pdf.
Os artigos da RPSP estão em Acesso Aberto (Open Access):
encontram-se imediatamente disponíveis online para consulta, distribuição e/ou reutilização de acordo com a licença
CC BY – NC – ND – Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0.
De modo a suportar a publicação em Acesso Aberto, a partir
de 2016, a RPSP cobra aos autores uma taxa de publicação
pós-processamento de cada artigo publicado (APC - Article
Processing Charge) no valor de 200 € (duzentos euros) que
visa cobrir as despesas de produção.
O pagamento é devido quando a RPSP aceita o artigo para
publicação e deverá ser efetuado por transferência bancária*.
Os autores recebem cópias do artigo aprovado para revisão
e correção exclusiva de erros de tipografia. A devolução das
revisões deverá ser levada a cabo no prazo máximo de uma
semana após a sua receção pelos autores.
O primeiro autor recebe uma cópia impressa da revista.
Correspondência:
spublicacoes@ensp.unl.pt
a.ramos.1@elsevier.com
* IBAN Nº: PT50078101120000000462373
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