NORMAS DE PUBLICAÇÃO
A Publicação de artigos na Revista SINAIS VITAIS depende das seguintes condições:
1 – Os artigos serem originais e versarem temas de saúde no seu mais variado âmbito;
2 – Ter título e identificação do(s) autor(es) com referência à categoria profissional, instituição
onde trabalha, formação académica e profissional, eventualmente pequeno esboço curricular e
forma de contacto (telefone e e-mail);
2.1 – O(s) autor(e)s deverão apresentar uma declaração assumindo a cedência de direitos à
Revista Sinais Vitais;
3 – Ocupar no máximo 6 a 8 páginas em formato A4, em coluna única, escritos em Microsoft
Word, com tipo de letra Arial 11;
4 – Serem acompanhadas de fotografia do(s) autor(es), podendo ser do tipo passe ou mesmo
outra;
5 – Terão prioridade os trabalhos gravados em CD ou submetidos por e-mail acompanhados de
fotografias, ilustrações e expressões a destacar do texto adequadas à temática. As fotografias
de pessoas e instituições são da responsabilidade do(s) autor(es) do artigo. Os quadros, tabelas,
figuras, fotografias e esquemas devem ser numerados e a sua legenda deve ser escrita numa
folha, e de fácil identificação;
6 – Os trabalhos podem ou não ser estruturados em capítulos, sessões, introdução, etc.; preferindose formas adequadas, mas originais.
6.1 - Devem obrigatoriamente ter lista bibliográfica, utilizando as normas aceites pela comunidade
científica, nomeadamente a Norma Portuguesa, NP 405-1 (1994);
6.2 – Todos os trabalhos deverão ter um resumo, com o máximo de 80 palavras e palavra-chave,
que permitam a caracterização do texto;

6.2 - Os artigos devem ter título, resumo e palavras-chaves em língua inglesa.
7 – São ainda aceites cartas enviadas à direção, artigos de opinião, sugestões para entrevistas
e para artigos de vivências, notícias, assuntos de agenda e propostas para a folha técnica,
que serão atendidas conforme decisão da direcção da revista.
8 – A direcção da revista poderá propor modificações/alterações, nomeadamente ao nível do
tamanho dos artigos;
9 – As opiniões veiculadas nos artigos são da inteira responsabilidade do(s) autor(es) e não
do conselho editorial, nem da Formasau, Formação e Saúde Lda, entidade editora da Revista
Sinais Vitais, entidades que declinam qualquer responsabilidade sobre o referido material.
9.1 – Os artigos publicados serão propriedade da revista e só poderão ser reproduzidos com
autorização desta.
10 – A selecção dos artigos a publicar por cada número, depende de critérios da exclusiva
responsabilidade da Revista Sinais Vitais e, bem assim, a decisão de inclusão do artigo em
diferentes locais da revista;
11 – Somente se um autor pedir a não publicação do seu artigo antes de este estar já no
processo de maquetização, é que fica suspensa a sua publicação, não sendo este devolvido;
12 – Terão prioridade na publicação os artigos provenientes de autores que sejam assinantes
da Revista Sinais Vitais.
13 – Os trabalhos não publicados não são devolvidos, podendo ser levantados na sede da
Formasau, Lda.

