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REVISTA CUIDADOS PALIATIVOS  

NORMAS EDITORIAIS 

A Revista Cuidados Paliativos é o órgão oficial da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

(APCP). O seu estatuto editorial orienta-se pelos valores morais, éticos e estatutários da APCP e 

respeita a praxis ética da comunidade científica nacional e internacional. É uma revista de periocidade 

semestral, tem por objetivo publicar e divulgar a produção científica original na área dos Cuidados 

Paliativos. 

O principal critério para a aceitação dos trabalhos é a sua originalidade e qualidade. 

A Revista de Cuidados Paliativos, através dos seus corpos diretivos, editoriais e científicos, não garante 

o apoio a nenhum produto ou serviço que se anuncie na Revista, nem garantem as informações 

efetuadas pelo fabricante sobre o dito produto ou serviço. 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

A - PRINCÍPIOS 

O artigo científico submetido para publicação na Revista de Cuidados Paliativos (RCP) deverá respeitar 

os seguintes critérios: 

1. Acatar as recomendações éticas da Declaração de Helsínquia 

(http://wma.net/e/policy/b3.htm) e as normas internacionais de proteção animal pelo que 

todos os artigos resultantes de Investigação devem vir acompanhados de parecer favorável 

de Comissão Ética. 

2. Ser original, não ter sido publicado em nenhuma outra publicação científica e versar um tema 

relacionado com os cuidados paliativos. 

3. Ter no máximo 6 autores. 

4. O conteúdo do artigo é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es), aos quais compete 

cumprir as normas e orientação desta Revista e manter obediência aos princípios éticos da 

investigação e a eles fazer referência obrigatória no texto, assim como apresentar o respetivo 

comprativo de aprovação do estudo por parte de uma Comissão de Ética. 

5. Deverá ser feita referência, se existir, a fontes de financiamento. 

6. São privilegiados para publicação Estudos de Investigação, Revisões Sistemáticas da Literatura, 

Casos Clínicos, Revisão Histórica ou Memórias Biográficas, ou outras tipologias, analisadas 

caso a caso, e publicadas se consideradas de interesse primordial para os Cuidados Paliativos.  

7. Poderão ser definidos, periodicamente, números temáticos, cujos temas serão aprovados pela 

Direção da revista. 

8. A RCP poderá incluir artigos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa conforme a sua 

origem. 

9. A RCP adere aos requisitos de uniformização elaborados pelo Comité Internacional de Editores 

de Revistas Médicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals , 

www.ICMJE.org). 

http://wma.net/e/policy/b3.htm
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Os artigos enviados a pedido da Comissão Científica ficam apenas sujeitos ao estatuto editorial da 

Revista. 

As opiniões expressas não são necessariamente coincidentes com as da Comissão Científica, Diretor 

ou APCP, pelo que estes não podem ser responsabilizados por quaisquer erros ou consequências 

resultantes do uso da informação impressa na Revista. 

Todos os trabalhos aceites ficam como propriedade da APCP, ficando desde logo proibida a sua 

reprodução parcial ou total sem o consentimento da Revista. 

B - ESTRUTURA DO ARTIGO  

1. ESTRUTURA do artigo deve conter: Introdução; Quadro teórico; Metodologia; Resultados; 

Discussão (os resultados e a sua discussão podem ser agregados num só capítulo); Conclusão. 

2. TÍTULO: deve ser apresentado em português, espanhol e inglês; ser informativo, sucinto, sem 

siglas ou abreviaturas, nem identificar o contexto da investigação, com um máximo de 15 

palavras. 

3. RESUMO: deve ser apresentado em português, espanhol e inglês; com um máximo de 250 

palavras e incluir objetivos, metodologia, breve alusão aos resultados e conclusões. 

4. PALAVRAS-CHAVE: no máximo de 5 palavras, em português, espanhol e inglês, conforme 

terminologia do thesaurus Medical Subject Headings (MeSH).  

5. TEXTO: deve ser apresentado em formato Word, letra Arial ou Calibri, tamanho 11, espaço 1,5, 

sem justificação, formato A4, em coluna única, sem negritos, sublinhados, cor ou fundo. Sem 

notas de rodapé. Num total máximo de palavras conforme a tipologia dos artigos, enunciada 

abaixo. A redação deve ser cuidadosamente revista, não conter erros de ortografia, de sintaxe, 

redundâncias, siglas e/ou abreviaturas não explicadas. Todas as páginas deverão estar 

numeradas. 

6. QUADROS, TABELAS e FIGURAS: podem ser usadas tabelas, quadros, gráficos, ilustrações ou 

figuras, em número estritamente necessário (ver tipologias de artigos), com título em 

cabeçalho e fonte em rodapé, de cada uma. As tabelas, quadros ou gráficos devem apresentar 

claramente os dados, utilizar adequadamente os símbolos estatísticos. Deverão ser enviados 

como texto à parte. Devem estar numerados respetivamente em algarismos romanos ou 

árabes, ser apresentados um por página, assinalando-se no texto o local de inserção 

aproximada. Os artigos que utilizem quadros ou imagens não originais deverão ser 

devidamente referenciados e acompanhados da respetiva autorização de publicação, a obter 

pelos autores. 

7. REFERENCIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: todos os autores citados devem constar na lista de 

bibliografia final. Com exceção dos artigos históricos ou de memória, os autores devem 

privilegiar publicações mais representativas e recentes (últimos 5 anos). Deve ser seguida a 

Norma de referenciação de Vancouver superscript. 

EXEMPLOS: 

a. Livro 

 Sancho MG. El Hombre y el Médico ante la muerte. Madrid: Arán Ediciones; 2006. 

pp. 13–52  
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b. Capítulo de Livro 

 Gómez-Batiste X. Evaluación y mejora continua de calidad, planificación 

estratégica, organización de la formación y de la investigación en servicios de 

cuidados paliativos. In: Gómez-Batiste X, Porta J, Tuca A, Stjernsward J, editors. 

Organización de Servivios y Programas de Cuidados Paliativos. Madrid: Arán 

Ediciones; 2005. pp 81–98. 

c. Artigo em papel 

 Ferris FD, Gómez-Batiste X, Furst CJ, Connor S. Implementing Quality Palliative 

Care. Journal of pain and symptom management. 2007;33(5):533–41. 

d. Artigo obtido online 

 Cassel CK, Ludden JM, Moon GM. Perceptions of barriers to high-quality palliative 

care in hospitals. Health affairs [Internet]. 2000 Sep 1 [cited 2013 Feb 

27];19(5):166–72. Available from: 

http://content.healthaffairs.org/cgi/doi/10.1377/hlthaff.19.5.166 

e. Documentos institucionais 

 Department of Health. End of Life Care Strategy promoting high quality care for all 

adults at the end of life. London; 2008. 

f. Informação em sítios da internet 

 World Health Organization. National cancer control programmes: policies and 

managerial guidelines. 2nd ed. Geneve: World Health Organization; 2002. 

Mais informações sobre a Norma de Referenciação de Vancouver podem ser consultadas no sítio da 

Revista Cuidados Paliativos, em www.apcp.com.pt 

C- TIPOLOGIA DE ARTIGOS E SUAS CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

ORIGINAIS 

Deverão ser trabalhos de investigação no âmbito dos Cuidados Paliativos (epidemiológicos, clínicos, 

sobre aspetos organizacionais, controlo de qualidade, estudos de caso, revisões sistemáticas da 

literatura, etc.). 

Será fundamental a qualidade metodológica. 

Tamanho: deverá ter entre 2000 e 4000 palavras 

Tabelas/Gráficos: até 7 tabelas e 7 gráficos. 

Autores: o número de autores não deverá ser superior a 6. 

Referências Bibliográficas: entre 20 e 40. 
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ORIGINAIS CURTOS 

Esta tipologia engloba pequenos estudos e descrições de séries de casos clínicos ou casos clínicos 

isolados, que por sua extensão ou interesse não sejam publicáveis na seção de ORIGINAIS. 

Correspondem a trabalhos de investigação que pelas suas características especiais podem ser 

publicados de forma mais abreviada e rápida. 

A estrutura do artigo será idêntica à dos ORIGINAIS. 

Tamanho: deverá ter entre 1000 e 2000 palavras 

Tabelas/Gráficos: até 3 tabelas e 3 gráficos. 

Autores: o número de autores não deverá ser superior a 6. 

Referências Bibliográficas: máximo 10. 

Ilustrações: não mais de 2 

CASOS CLÍNICOS 

Engloba a descrição de um ou mais casos clínicos que pela sua excecionalidade se revistam de grande 

interesse em Cuidados Paliativos. 

São critérios de seleção a novidade, a originalidade e o interesse do caso. 

Tamanho: até 1500 palavras 

Tabelas/Gráficos: até 2 tabelas e 2 gráficos, ou quatro no geral. 

Autores: o número de autores não deverá ser superior a 4. 

Referências Bibliográficas: máximo 20. 

Ilustrações: não mais de 2 

CARTAS AO DIRETOR 

Engloba cartas que façam referências a trabalhos publicados anteriormente ou que transmitam 

opiniões, observações ou experiências de interesse em Cuidados Paliativos e que pelas suas 

características podem ser efetuadas num curto texto. 

Tamanho: até 600 palavras 

Tabelas/Gráficos: até 1 tabela ou 1 gráfico 

Autores: o número de autores não deverá ser superior a 4. 

Referências Bibliográficas: entre 6-10. No caso de as cartas se referirem a artigos publicados, uma das 

referências deverá ser o artigo em questão. 
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EDITORIAIS, REVISÕES OU ARTIGOS ESPECIAIS 

São trabalhos solicitados pela Comissão Científica. 

No entanto, a Comissão Científica pode submeter ao processo de revisão trabalhos não solicitados. Da 

mesma forma, os autores que espontaneamente desejem colaborar com este tipo de trabalhos, 

deverão submeter o artigo à Comissão Científica e aguardar a avaliação do mesmo. 

Autores: até 2 para os editoriais, 3 para as revisões e 4 para os artigos especiais 

Editoriais 

Poderão ser de conteúdo científico ou de opinião. Os científicos versarão sobre aspetos importantes 

de algumas temáticas, apresentadas com elevado rigor. Os de opinião incluirão trabalhos onde se 

apresentem pontos de vista ou socio-científicos da APCP. 

Documentos de Consenso 

São documentos da APCP ou outras sociedades/associações científicas, sempre suportadas pelos 

organismos oficiais de saúde ou sociedades/associações científicas nacionais ou internacionais. 

Revisões Bibliográficas 

Engloba resumos e análise crítica de artigos publicados em outras revistas. Com os objetivos de dar 

continuidade a esta tipologia de artigos, os interessados devem solicitar a participação neste grupo à 

Comissão Científica. 

Imagem do mês 

Engloba trabalhos cujas imagens (radiológicas, microbiológicas, endoscópicas ou outras) sejam muito 

demonstrativas dos Cuidados Paliativos, e que por si só contenham mensagens didáticas. 

Tamanho: até 2 páginas 

Tabelas/Gráficos: até quatro figuras/imagens 

Referências Bibliográficas: até 10 

Devem vir acompanhados da autorização para utilização das imagens e sempre que possível a ou as 

imagens devem incluir recursos gráficos (setas, etc.) 

O Dia-a-dia em Cuidados Paliativos. O que faria perante um doente com…? 

Engloba trabalhos que forneçam respostas práticas com base científica a situações clínicas concretas. 
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Deverão estar organizados em: situação clínica concreta, algoritmos de decisão documentados 

bibliograficamente e explicação do mesmo. 

Tamanho: até 4 páginas 

Tabelas/Gráficos: até 2 figuras/imagens 

Autores: até 4 

D - SUBMISSÃO DO ARTIGO 

1. O artigo é submetido por via eletrónica para revistaapcp.artigos@apcp.com.pt, com uma carta 

dirigida ao Diretor da RCP e o Termo de Transferência dos direitos de autor. 

2. Deverão ser enviados os seguintes documentos:  

a. Identificação dos autores (no máximo 6 ou consoante a tipologia dos artigos), com o 

nome e respetivas habilitações, categoria profissional, instituição onde exercem 

funções, contactos (morada, e-mail, telefone) e eventuais fontes de financiamento do 

estudo, num documento fisicamente independente do artigo.        

b. Artigo integral, sem qualquer elemento que faça referência aos autores;  

c. Carta assinada pelos autores com: 

i. Declaração de originalidade;  

ii. Indicação de que foram salvaguardados os princípios éticos da investigação e 

parecer de Comissão de Ética, em ficheiro PDF, se aplicável; 

d. Termo de Transferência de Direitos de Autor, com indicação expressa que concordam 

que o artigo, uma vez aceite, fique da propriedade da RCP da APCP, não podendo, por 

essa razão, ser publicado noutra fonte.  

3. A Direção da Revista reserva-se o direito de retirar um artigo do processo de revisão ou das 

bases de dados (no caso de publicado), sempre que se verifique que os autores publicaram 

uma versão idêntica noutra fonte, ou se detete fraude ou plágio.                 

4. O autor receberá a confirmação da receção do seu trabalho, via eletrónica e com a atribuição 

de um número/referência de identificação.  

5. A Comissão Científica reserva-se o direito de devolver os trabalhos que não cumpram os 

critérios exigidos, mesmo antes da revisão pelos pares. 

E - REVISÃO POR PARES 

1. Todos os artigos submetidos serão apreciados por dois peritos independentes, num processo 

de revisão Double blind  (duplamente cego), em que os autores, par de revisores e gestores do 

artigo são anonimizados, desde o início da sua admissão.  

2. O processo de seleção dos revisores será feito por áreas temáticas preferenciais, previamente 

indicadas por cada revisor (temática e/ou paradigma metodológico). 

3. O Par de Revisores aprecia e arbitra o artigo segundo um conjunto de critérios, de onde resulta 

um ponto de corte de aceitação definitiva para publicação, ou aceitação com sugestões de 

alterações ou a recusa determinada do artigo.  

4. Em caso de discordância entre os dois revisores, será solicitada a apreciação de um 3º perito. 

mailto:revistaapcp.artigos@apcp.com.pt
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5. Em qualquer dos casos, a Direção da RCP enviará ao autor a apreciação final, feita pelos 

revisores. 

6. O autor deve efetuar as alterações e reenviar o documento, via eletrónica, no tempo 

regulamentado, se for esse o caso. O não cumprimento do prazo determina a sua exclusão. 

7. PRAZOS:  

a. Após submissão do artigo, a Comissão Científica deve, no prazo de 10 dias, atribuir o 

artigo a um Gestor, membro do Conselho Editorial; 

b. O Gestor do Artigo deve, no prazo de 10 dias, enviar para o Par de Revisores; 

c. Os Revisores têm 60 dias para emitirem a sua apreciação e parecer; 

d. Após este parecer, o Gestor do Artigo deve, no prazo de 10 dias, informar a Comissão 

Científica da decisão; 

e. A Comissão Científica deve, no prazo de 10 dias, informar por escrito o(s) autor(es); 

f. No caso em que são sugeridas alterações no artigo, o(s) autor(es) têm 30 dias para 

proceder às mesmas, caso não o façam o artigo fica liminarmente excluído. 

g. Após a submissão da nova versão do artigo, o Gestor de Artigo toma a decisão final e 

comunica-a à Comissão Científica 

h. No caso de ser aceite, o autor receberá, posteriormente, uma prova do artigo para sua 

avaliação e correção. Deverá ser cuidadosamente revista, assinalando as necessárias 

correções, remetendo-as à Comissão Científica no prazo de 72 horas.  

i. A Comissão Cientifica reserva-se o direito de aceitar ou não as modificações propostas. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Clareza e rigor do discurso científico; Problematização e 

justificação; Alcance dos objetivos; Pertinência do quadro teórico; Rigor metodológico; Rigor 

na apresentação e análise de dados; Rigor na discussão de resultados; Relevância das 

conclusões; Relevância dos contributos científicos - VER FICHA  
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APRECIAÇÃO DO ARTIGO 
Ficha a preencher pelo REVISOR 

(online) 

Solicitamos ao Exmo. Sr. REVISOR que procure pontuar e clarificar as suas sugestões em função de 

critérios científicos. Sugere-se que seja positivo, construtivo, incentivador e, nos cometários, não ferir 

a sensibilidade dos autores. 

Nome do REVISOR:  

Título do Artigo:  

Data do parecer científico: 

 

CRITÉRIOS a considerar e Pontuação 

Critérios 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
1. Clareza e rigor do discurso científico ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2. Problematização e justificação ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

3. Alcance dos objetivos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

4. Pertinência do quadro teórico ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

5. Rigor metodológico ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6. Rigor na apresentação e análise de dados ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Rigor na discussão de resultados ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8. Relevância das conclusões ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9. Relevância dos contributos científicos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

10. Apreciação Global ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Comentários e propostas de alteração: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Publicar                            Publicar com alterações                          Não publicar      

 


