ACTA RADIOLÓGICA PORTUGUESA

NORMAS PARA AUTORES
GUIDELINES FOR AUTHORS

1. Os originais (incluindo texto, figuras e quadros) deverão ser
enviados ao Editor, ao cuidado da Acta Radiológica Portuguesa,
Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear
(SPRMN), Av. Elias Garcia, 123, 7º Dto., 1050-098 Lisboa,
Portugal, ou por correio electrónico, sprmn@sapo.pt.
2. Os originais deverão ser formatados a dois espaços, margens
largas e deverão mencionar a morada do Autor. O Autor deverá
conservar uma cópia total do artigo.
2.1 Os artigos poderão ser apresentados em Português ou
Inglês.
2.2 O título do artigo deverá ser escrito em Português e em
Inglês, seguido do(s) nome(s) do(s) Autor(es) (último nome,
nome próprio e eventualmente restantes apelidos), da Instituição
a que pertencem e respectiva morada, bem como os nomes do
Serviço onde o trabalho foi realizado e do respectivo Director.
2.3 O artigo deverá ser precedido de resumo na língua original o
qual não deverá exceder 200 palavras, devendo o mesmo ser
apresentado em Inglês.
2.4 Os Autores deverão indicar 3 a 7 palavras chave referentes ao
artigo submetido para publicação, destinadas à indexação,
segundo as palavras-chave referidas MeSH Medical Subject
Heading da NLM(a consultar no endereço:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/
searchingpubmedusingmeshtags)
2.5 O nome comercial de produtos farmacêuticos deve ser
seguido do seu nome químico.
2.6 O conteúdo dos artigos é da exclusiva responsabilidade do
Autor.
3. O Editor reserva-se o direito de introduzir pequenas correcções
de estilo ou proceder à devolução ao Autor caso existam
discordâncias importantes de estilo ou de conteúdo. Unidades
e medidas deverão ser expressas no Sistema Internacional.
4. As figuras, que poderão ser fotografias, desenhos,
reproduções de radiografias em formato JPG ou similar e
gráficos devem ser integrados no texto.
4.1 As fotografias de doentes devem ser apresentadas com os
olhos vendados, de modo a não ser possível a sua identificação
excepto se forem acompanhadas de carta autorizando a sua
publicação.
4.2 Os quadros deverão ser indicados como tal e não como
figuras.

4.3 É essencial a boa qualidade fotográfica. Se o Editor considerar
que as provas são de baixa qualidade, poderá pedir os originais.
5. Referências
As referências deverão ser mencionadas de acordo com a ordem
de referência no texto, com numeração entre parêntesis.
Caso haja mais de seis autores, serão indicados os primeiros
seis seguidos de et al..
a) Para artigos publicados em Revistas: 1. Apelido dos
autores seguido das iniciais dos nomes próprios; 2. Título
completo do artigo (primeiras letras maiúsculas), em
itálico; 3. breviatura do nome da Revista; 4. Ano de
publicação; 5. Volume (em umeração árabe); 6. Número
da primeira e última página.
E. g. Price, C. H. G.; Goldie, W. - Paget’s Sarcoma of Bone.
Journal of Bone Joint Surgery, 1969, 51-B, 205-9.
b) Artigos em Livros: 1. Apelido dos autores seguido das
iniciais dos nomes próprios; 2. Título completo do
artigo(primeiras letras maiúsculas), em itálico; 3. Apelido e
iniciais do nome próprio do Editor; 4. Título completo do
livro; 5. Nome e cidade da editora; 6. Ano de publicação; 7.
Número da primeira e última página.
E.g. Morgan, R. L. - Fast Neutron Therapy in Raven, R. W.,
Modern Trends in Oncology I: part 2: Clinical Progress.
Butterworth, London, 1973, 237-70.
c) Livro: 1. Apelido dos autores seguido das iniciais dos nomes
próprios; 2. Título completo (primeiras letras maiúsculas),
em itálico; 3. Nome e cidade dos Editores; 4. Ano de
publicação.
E.g. Murphy, W. T. - Radiation Therapy. W.S. Saunders,
Philadelphia and London, 1967.
6. Deve ser indicado o endereço do Autor principal no final do
artigo.
7. As provas serão enviadas para correcção ao primeiro Autor,
salvo se for indicado outro nome.
8. Copyright. Todos os artigos estão ao abrigo do Código de
Direitos de Autor, no entanto a sua reprodução em outras
publicações será em princípio autorizada pelo Editor desde que
a Revista seja citada.

1. The originals (including text, figures and tables) should be
sent to the Editor, ARP, Sociedade Portuguesa de Radiologia e
Medicina Nuclear (SPRMN), Av. Elias Garcia, 123, 7º Dto., 1050098 Lisboa, Portugal, or by mail to sprmn@sapo.pt.
2. The text should be written in double spacing, wide margin
and should include the Author’s name and address. The Author
shall keep a full copy of the article.
2.1 The articles can be submitted in English.
2.2 The title will be written in Portuguese and English, followed
by the Author’s name, Institution and address. The Department,
and Chief-of-Department shall be indicated.
2.3 An abstract with no more than 200 words shall be submitted.
2.4 Three to 7 keywords should be given for indexing purpose
according to MeSH Medical Subject Heading da NLM
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/
searchingpubmedusingmeshtags).
2.5 Pharmaceutical trade names shall be followed by the clinical
one.
2.6 The article content is Author’s full responsibility.
3. The editor may correct the writing style or restitute to the
Author the article in case of significant discrepancy between
writing style and content. Dimensions and Units shall be given
in the International System.
4. Copies of figures (photographs, drawings, graphics and
radiographic prints in JPG or another similar format) can be
sent integrated in the text.
4.1 Photographs from patients shall have the eyes blocked to
prevent identification, unless a letter of permission is also sent.
4.2 Tables shall not be identified as figures and will be numbered
in Roman.
4.3 Good photographic quality is required. If the standard is
not achieved, the editor can ask to reproduce the originals.

5. References
Number references consecutively in the order in which they are
first mentioned in the text, by arabic number in parentheses.
If more than six authors, give six followed by et al.
a) Articles in Journals: 1. Author’s surname followed by the
initials of first names; 2. Full title of paper, italic; 3. Journal
abbreviation; 4. Year of publication; 5. Volume (Arabic); 6.
Number of first and last page.
E. g. Price, C. H. G.; Goldie, W. - Paget’s Sarcoma of Bone.
Journal of Bone Joint Surgery, 1969, 51-B, 205-9.
b) Chapter in a book: 1. Author’s surname followed by the
initials of first names; 2. Full title of paper, italic; 3. Surname
and initials of first names of the Editor; 4. Full title of
book; 5. Name and city of Publishers; 6. Year of publication;
7. Number of first and last page.
E.g. Morgan, R. L. - Fast Neutron Therapy in Raven, R. W.,
Modern Trends in Oncology I: part 2: Clinical Progress.
Butterworth, London, 1973, 237-70.
c) Book: 1. Authors’s surname followed by the initials of first
names; 2. Full title, italic; 3. Name and city of Publishers; 6.
Year of publication.
E.g. Murphy, W. T. - Radiation Therapy. W.S. Saunders,
Philadelphia and London, 1967.
6. Address of the main Author shall be at the end of the article.
7. Revision will be sent to the main Author, unless otherwise
asked.
8. Copyright: All matter in the Journal is covered by copyright,
but reproduction in other publications will be approved if
permission from the Editor is obtained and proper credit given.

