INFORMAÇÃO PARA AUTORES

1. CATEGORIAS DE ARTIGOS A SUBMETER À ELCOS

a) Revisões da literatura
As Revisões da Literatura são por excelência trabalhos de natureza cientifica que visam
rever o atual estado da investigação/conhecimento num determinado tópico ou área
especifica. Este manuscrito não deve exceder as 3500 palavras.

b) Artigos científicos:
b.1) Artigos originais são trabalhos do tipo qualitativa ou quantitativa que exploram e
descrevem resultados inovadores de especial interesse para as comunidades clínica e
cientifica na área das Feridas e Úlceras. Este manuscrito não deve exceder as 3500
palavras (introdução - conclusão).
b.2) Estudos de caso: Os Estudos de Caso compreendem trabalhos cujo objetivo seja
descrever de forma detalhada e reflexiva, a intervenção na área das úlceras e feridas
numa amostra específica. Este manuscrito não deve exceder as 2000 palavras
(introdução - conclusão).
b.3) Comunicações curtas: As Comunicações Curtas podem incluir a descrição de
resultados preliminares de trabalhos de investigação, atualizações de linhas de
investigação e reinterpretações de resultados/dados antigos. Ou ainda resultado de
inovações instrumentais (dipositivos, serviços, entre outros). Este manuscrito não deve
exceder as 1500 palavras (introdução - conclusão).

2. CONDIÇÕES DE PUBLICAÇÃO
Um manuscrito a ser publicado pela ELCOS - Sociedade Portuguesa de Feridas só
poderá ser publicado se não tiver sido publicado (ou uma versão semelhante)
anteriormente em nenhuma outra publicação periódica.

3. PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO
Os

autores

devem

enviar

o

manuscrito

para

Sociedade

Feridas

(sociedade.feridas.elcos@gmail.com) de acordo com as normas apresentadas na seção
Preparação do Manuscrito. O e-mail deve conter em anexo:
a) Manuscrito segundo as normas da ELCOS;
b) Tabelas em documento Word com as tabelas;
c) Figuras / imagens em formato jpeg, tiff ou png;
d) Documento em Word com as legendas das Tabelas e Figuras;
e) Declaração de honra por parte dos autores, onde os mesmos declaram que o trabalho
submetido não foi, nem será publicado noutro local.
f) Ao submeter um artigo, os autores garantem que:
 Todos os autores contribuíram como tal para o trabalho apresentado (ex. no
desenho do estudo e/ou recolha de dados e/ou na análise e interpretação dos
resultados e/ou através de contributos decisivos para o conteúdo do manuscrito);
 Todos que de alguma forma tenham contribuído para o trabalho mas não se
incluam nos critérios anteriormente citados, devem ser incluídos no parágrafo
destinado aos Agradecimentos;
 Devem ser indicadas as fontes de apoio que suportaram o trabalho de
investigação apresentado;

4. PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO

Manuscrito
O artigo deve ser escrito em Word numa folha de tamanho A4 (210 x 297 mm) com
margens de 30 mm em todo o seu perímetro (cima, baixo, esquerda e direita).

A primeira página deve conter:
a) TÍTULO: Deve conter o título do artigo;
b) IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES: Autores, formação académica mais elevada e
afiliação e correio eletrónico; identificar o autor correspondente, para a ELCOS poder
enviar e-mail (s).
c) CATEGORIA: Ainda nesta primeira página deve ser assinalado a categoria a que
submetem o seu trabalho;
d) APOIO / FINANCIAMENTO: caso seja resultado de um trabalho com bolsa de
apoio científico deve ser indicado o número da mesma e a entidade.
c) AGRADECIMENTOS

A segunda página deve conter:
a) TÌTULO DO ARTIGO
b) RESUMO: não deverá ultrapassar 250 palavras e deverá enquadrar o conteúdo do
manuscrito apresentado como os seus principais resultados / achados bibliográficos.

A partir da terceira página:
Devem aparecer os títulos principais, em letras maiúsculas (ex. INTRODUÇÃO,
METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÕES e BIBLIOGRAFIA, cada autor
deve adequar os títulos ao manuscrito apresentado) e subtítulos, em itálico (Amostra,
Análise estatística, etc).
O texto deverá aparecer Times New Roman justificado, com espaçamento de 1,5 entre
linhas e 3 entre subtítulos. Cada Título deve iniciar-se numa nova página. Cada
parágrafo aparece com um avanço de 1,25 cm.
Ao longo do texto deve ser identificado onde devem ser colocadas as tabelas e/ou
figuras (ex. «Inserir Tabela 1 aqui».)
As referências bibliográficas devem ser do estilo APA, pelo que é possível consultar:
 American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic
references. Washington, D.C.: Author.
 American Psychological Association. (2007). Electronic references. Available from
http://www.apastyle.org/
 American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American
Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author.

Tabelas, Figuras e Legendas
Deve ser enviado um documento em Word, com as legendas das Tabelas e Figuras com
letra Times New Roman, tamanho 12.
Deve ser enviado um Documento Word com as Tabelas e sua identificação.
Relativamente ao seu grafismo, devem apenas conter linhas horizontais de forma a
delimitar a tabela e separar títulos de conteúdo.
As Figuras devem ser enviadas individualmente em formato jpeg, tiff ou png. A sua
identificação deve ser feita de acordo com a sua numeração no texto (ex. figura1.jpg,
figura2.png, etc.). A qualidade das mesmas é da inteira responsabilidade dos autores.

