NORMAS DE PUBLICAÇÃO

A Revista Portuguesa de Imunoalergologia (RPIA) é o principal
órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia
Clínica (SPAIC) e assume -se como a única revista científica portuguesa dedicada à publicação e divulgação de temas imunoalergológicos.
A sua missão é contribuir para a divulgação da investigação científica nacional e internacional através da publicação de trabalhos científicos de elevada qualidade nesta área, com vista à melhoria da prática clínica na área da Imunoalergologia. São pilares da sua missão a
promoção do conhecimento e atualidade científica no âmbito da especialidade, contemplando artigos de revisão, bem como casos clínicos
e protocolos de atuação clínica..
A RPIA é uma revista científica com revisão pelos pares (peer-review) e rege -se de acordo com as boas normas de edição biomédica
do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), do Committee on Publication Ethics (COPE) e do EQUATOR Network Resource
Centre Guidance on Good Research Report (desenho de estudos). A política editorial da revista incorpora no processo de revisão e publicação
as Recomendações de Política Editorial (Editorial Policy Statements)
emitidas pelo Conselho de Editores Científicos (Council of Science
Editors), disponíveis em http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3331, que engloba responsabilidades e direitos
dos editores das revistas com arbitragem científica. Os artigos propostos não podem ter sido objeto de qualquer outro tipo de publicação, sendo as opiniões expressas nos mesmos da inteira responsabilidade dos autores.
Está prevista a publicação anual de 4 números, sob política de livre
acesso, cabendo ao Conselho Editorial a decisão do número e tipologia dos artigos a incluir em cada número.
1. CRITÉRIOS DE AUTORIA
A revista segue os critérios de autoria do International Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE). Todos os designados como
autores devem ter participado significativamente no trabalho para
tomar responsabilidade pública sobre o seu conteúdo e contributo
na autoria.
São considerados Autores todos os que: 1. Tenham uma contribuição intelectual substancial, direta, no desenho e elaboração do
artigo; 2. Participem na análise e interpretação dos dados; 3. Participem
na elaboração e revisão do manuscrito. A autoria requer uma contribuição substancial para o manuscrito, sendo pois desejável especificar
em carta de apresentação o contributo de cada autor para o trabalho.
Todos os que contribuíram para o artigo, mas que não encaixam nos
critérios de autoria, devem ser listados nos agradecimentos.
2. CONFLITOS DE INTERESSE
O rigor e a exatidão dos conteúdos, assim como as opiniões expressas, são da exclusiva responsabilidade dos autores. Os autores
devem declarar potenciais conflitos de interesse. Os autores são obrigados a divulgar todas as relações financeiras e pessoais que possam
condicionar a correta apreciação do trabalho. Para prevenir ambiguidade, os autores têm que explicitamente mencionar se existe ou não
conflitos de interesse. Essa informação não influenciará a decisão
editorial, mas antes da submissão do manuscrito os autores têm que
assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação do material submetido. Se os autores têm dúvidas sobre o que constitui um
relevante interesse financeiro ou pessoal, devem contactar o Editor.
3. TIPOS DE TRABALHOS PUBLICADOS
1. Editoriais
Elaborados pelo Editor ou a convite deste, com um máximo de
750 palavras.
2. Artigos de Revisão
Podem ser solicitados pelo Editor ou submetidos sem solicitação
prévia artigos de revisão sobre temas imunoalergológicos de parti-

cular interesse prático ou atualidade. O texto deve estar organizado
de forma lógica e de leitura fácil e deve respeitar todos os seguintes
limites:
• Máximo de 7000 palavras (excluindo título, resumo, figuras,
quadros e referências);
• Máximo de 10 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 60 referências.
3. Artigos Originais
Devem conter o resultado de investigação original experimental,
epidemiológica ou clínico -laboratorial. Quando indicado, deverá ser
explicitamente mencionada a obtenção de consentimento informado
dos doentes, bem como a obtenção da aprovação da Comissão de
Ética. O texto deve ser organizado nas secções: Introdução, Material
e métodos, Resultados, Discussão e Conclusões e deve respeitar todos
os seguintes limites:
• Máximo de 4000 palavras (excluindo título, resumo, figuras,
quadros e referências);
• Máximo de 6 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 35 referências.
4. Casos Clínicos
Devem ser casos clínicos exemplares, devidamente estudados e
discutidos e conter uma breve introdução, a descrição do(s) caso(s) e
uma discussão sucinta que incluirá uma conclusão sumária, respeitando os limites seguintes:
• Máximo de 1500 palavras (excluindo título, resumo, figuras,
quadros e referências);
• Máximo de 2 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 10 referências.
5. Artigos Comentados
Solicitados pelo Conselho Editorial, devem comentar artigos publicados em revistas da especialidade nos 6 meses anteriores, sumariando o trabalho e discutindo as suas conclusões segundo o ponto de
vista do comentador. Devem ter no máximo 500 palavras (excluindo
título, nome da revista e autores).
6. Cartas ao Editor
Comentários sucintos a artigos publicados na RPIA ou relatando
de forma muito breve e objetiva resultados de observação clínica ou
investigação original que não justifiquem publicação mais extensa. Não
devem exceder 500 palavras.
7. AllergYmage
Imagem de tema imunoalergológico, clínica ou de exames complementares que pelas suas características mereça destaque. A imagem deve ter alta resolução e deve ser gravada em TIFF (Tagged-Image File Format) ou JPEG com pelo menos 300 dpi para permitir
a sua impressão em meia página e acompanhada de um comentário
descritivo sucinto em português e inglês (máximo 100 a 200 palavras
cada).
8. Página Educacional
Nesta secção pretende-se incluir uma diversidade de artigos de
caráter educativo, como protocolos de atuação clínicos ou protocolos/
metodologias de projetos de investigação, artigos de perspetiva de peritos, respostas a perguntas sobre temas específicos. Os protocolos/
guidelines clínicos nacionais devem preferencialmente ser emitidos através dos grupos de interesse da SPAIC, ou submetidos por grupos com
reconhecida experiência na matéria. A revisão final e aprovação destes
documentos envolverão também a Direção da SPAIC. Serão aceites
traduções de protocolos/guidelines internacionais devidamente autorizados pelas respectivas organizações internacionais. No caso do conteúdo do documento ser muito extenso, este poderá ser publicado
como 1.ª parte e 2.ª parte em revistas sequenciais ou eventualmente
publicado em suplemento.
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9. Secção ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia)
Devido à colaboração específica entre os dois países, está reservado espaço para artigos submetidos do Brasil.
10. Outras Secções
Sob orientação do Conselho Editorial, a RPIA poderá ainda publicar outras secções, nomeadamente Notícias, Calendário de Eventos,
Atividade Científica da SPAIC (onde podem ser incluídos resumos
alargados de palestras, conferências ou trabalhos apresentados em
reuniões nacionais ou internacionais), etc.
4. NORMAS GERAIS DE ARTIGOS DE REVISÃO,
ARTIGOS ORIGINAIS E CASOS CLÍNICOS
Deve obrigatoriamente constar:
1. Na primeira página os “Títulos e Autores”:
O título em português e inglês (máximo 15 palavras cada).
Os nomes dos autores, incluindo o nome próprio.
A filiação institucional de cada autor.
Nome e contacto do primeiro autor e, quando adequado, de um
dos coautores, que ficarão responsáveis pela correspondência
(morada postal, e -mail e telefone)
Agradecimentos (se indicado).
Declaração de apoios financeiros (se indicado).
Declaração de conflitos de interesse.
2. Na segunda página “Resumo em português e inglês”:
Em geral deverá repetir a indicação do título e um resumo em
português e em inglês (com um máximo cada de 300 palavras para
artigos originais e 150 para artigos de revisão e casos clínicos).
Nos artigos de revisão o resumo deve apontar os principais pontos de revisão/discussão, com ou sem uma breve introdução.
Nos casos clínicos, o resumo deve ser estruturado em introdução,
descrição do caso e discussão/conclusões.
Nos artigos originais deve ser estruturado da seguinte forma:
• Fundamentos: Qual ou quais as questões que induziram a execução do estudo?
• Objetivos: Qual foi o objetivo do estudo?
• Métodos: Como é que o estudo foi efetuado?
• Resultados: Quais foram os resultados encontrados, positivos
ou negativos, relevantes para o estudo?
• Conclusões: Qual a conclusão mais importante do estudo? Se possível, tentar resumir, numa única frase, os conceitos-chave ou implicações diagnósticas ou terapêuticas mais significativas do estudo.
Palavras-chave: Após cada resumo, devem ser propostas palavras-chave, em português e inglês, por ordem alfabética, num mínimo de
3 e máximo de 10, preferencialmente em concordância com o Medical
Subject Headings (MeSH).
Os artigos devem apresentar numeração das linhas na margem
esquerda de modo a facilitar o processo de revisão.
5. REGULAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLOS
A RPIA aceita para publicação protocolos de investigação e protocolos clínicos, que devem seguir normas específicas.
Protocolos de Investigação
Os protocolos de investigação devem relatar estudos de investigação planeados ou recentemente iniciados. Se a recolha de dados já
estiver completa, não consideramos o manuscrito nesta modalidade.
Encorajamos a submissão de protocolos num estadio inicial do estudo.
Os protocolos próximos à conclusão da coleta de dados serão tratados caso a caso e a decisão final sobre a consideração de um protocolo para publicação será do Editor.
A publicação de protocolos de investigação permite que investigadores e entidades de financiamento se mantenham atualizados, ex-

pondo as atividades de investigação que, de outra forma, não seriam
amplamente divulgadas. Isso pode ajudar a evitar a duplicação desnecessária de trabalho e, esperamos, permitir a colaboração. A publicação de protocolos na íntegra também disponibiliza mais informações
do que as atualmente exigidas pelos registos e aumenta a transparência, facilitando que outras pessoas (editores, revisores e leitores) vejam e entendam quaisquer desvios do protocolo que ocorrem durante a condução do estudo.
A RPIA irá considerar para publicação protocolos de investigação
para qualquer projeto de estudo, incluindo estudos observacionais e
revisões sistemáticas.
Encorajamos os investigadores a aderirem às recomendações da
rede Equator (www.equator-network.org) ao elaborarem os seus
protocolos e incluírem uma lista de verificação completa adequada ao
tipo de estudo. São exemplos destas recomendações e respetivas
listas de verificação: SPIRIT (Standard Protocol Items for Randomized
Trials) caso de ensaios clínicos aleatorizados ou PRISMA -P para protocolos de revisão sistemática e/ou meta-análise.
Aplicam-se as políticas gerais de publicação da RPIA, nomeadamente sobre a formatação do manuscrito, políticas editoriais, consentimento informado (quando aplicável aos desenhos de estudo).
Os protocolos devem incluir, no mínimo, os seguintes itens:
• As datas do estudo devem ser incluídas no manuscrito e na
carta de apresentação.
• Protocolos para estudos que exigirão aprovação ética, como
ensaios, não serão considerados até terem recebido essa aprovação.
• Título: deve incluir o tipo de estudo específico, por ex. ensaio
clínico randomizado.
• Resumo: deve ser estruturado com as seções Introdução;
Objetivos, Métodos e análises; Ética e divulgação. Os detalhes
do registo devem ser incluídos como uma seção final, se apropriado.
• Incluir após o resumo “Pontos fortes e potenciais limitações deste estudo”, contendo até cinco pontos curtos, com
no máximo uma frase cada, relacionados especificamente aos
métodos.
• Introdução: explica as razões para o estudo e que lacunas de
evidência ele pode preencher. Literatura anterior apropriada
deve ser referenciada, incluindo revisões sistemáticas relevantes.
• Objetivos: O(s) objetivo(s) do estudo deverão estar definidos
de forma completa e clara, incluindo objetivo principal e eventuais objetivos secundários.
• Métodos e análises: fornecer uma descrição completa do
desenho do estudo, incluindo uma classificação do mesmo (desenho do estudo), como a amostra será selecionada (método
de amostragem e, sempre que aplicável período e locais de recrutamento); intervenções a serem medidas e respetivos comparadores; o cálculo do tamanho da amostra (com base na literatura anterior) com uma estimativa de quantos participantes
serão necessários para que o resultado primário seja estatisticamente, clinicamente e/ou politicamente significativo; que resultados serão medidos, quando, como e por quem; um plano
de análise de dados (incluindo definição das variáveis, métodos
de análise estatística, eventuais análises de subgrupos e respetivas justificações. Consoante o tipo (desenho) de estudo incluir
aspetos específicos, por exemplo no caso de um estudo aleatorizado indicar os métodos de atribuição aleatória da intervenção.
• Resultados esperados e possíveis limitações: os autores
deverão discutir quais os resultados que serão esperados, bem
como limitações e viéses que poderão decorrer da metodologia
do estudo assim como eventuais medidas com que os autores
pretendem superar essas limitações ou minorar o seu impacto.
• Ética e divulgação: considerações éticas e de segurança e
qualquer plano de disseminação dos resultados (publicações,
congressos, etc).
• Contribuições dos autores: indique como cada autor esteve envolvido na redação do protocolo.
• Declaração de financiamento.
• Declaração de conflito de interesses.
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• Limites: Máximo de 4000 palavras (excluindo título, resumo,
figuras, quadros e referências); Máximo de 6 quadros e/ou figuras; Máximo de 35 referências.
Protocolos Clínicos / Publicação de recomendações
(“Guidelines”) / Algoritmos de diagnóstico ou tratamento
Os protocolos / guidelines clínicos nacionais devem preferencialmente ser emitidos através dos grupos de interesse da SPAIC ou por eles revistos, ou submetidos por grupos com reconhecida experiência na matéria.
6. QUADROS E FIGURAS
Cada quadro e cada figura deverão ser numerados sequencialmente, por ordem de referência no texto. Cada quadro deve ser apresentado em página individual no final do artigo e acompanhado de título
e legenda explicativa, quando necessário. Todas as abreviaturas ou
símbolos necessitam de legenda.
Todas as figuras / ilustrações deverão ser apresentadas em documentos separados em formato digital, com boa qualidade. Todas
as figuras devem ser acompanhadas de título e legenda explicativa que
pode figurar no manuscrito ou no documento da figura. As figuras
que incluam fotografias devem ser gravadas em TIFF ou JPEG com
resolução mínima de 300 dpi; as figuras que contenham linhas (por
ex. imunoeletroforese) ou conjunto de pontos (por ex. immunoblotting)
devem ser gravadas com resolução mínima de 800 dpi. Fotografias ou
exames complementares de doentes deverão impedir a sua identificação, devendo ser acompanhadas pela autorização para a sua publicação dada pelo doente ou pelo seu responsável legal.
7. REFERÊNCIAS
As referências devem ser listadas após o texto principal, numeradas
sequencialmente pela ordem de citação no texto, onde devem ser apresentadas em expoente (superscript) antes de vírgulas ou pontos finais. Os
autores devem verificar se todas as referências estão de acordo com os
documentos originais, bem como se estão conformes aos Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html) e se utilizam os nomes abreviados das
publicações adoptados pelo Index Medicus (www.nlm.nih.gov).
A lista de referências não deve incluir citações de material não publicado. As referências a artigos ou livros aceites para publicação, mas ainda
não publicados, devem incluir o nome da revista e a menção “in press”.

8. PROCESSO EDITORIAL
Os trabalhos deverão ser enviados ao cuidado do Editor, acompanhados de carta de apresentação e declaração de autoria e/ou
de conflito de interesse, com cedência de direitos de autor e autorização para publicação na RPIA. Os artigos devem ser submetidos on line no site da RPIA. São também aceites as submissões
para o e -mail oficial da RPIA, sendo necessária a submissão
do artigo cumprindo as premissas anteriormente enumeradas e outra versão do mesmo, sem autores, afiliação e
agradecimentos.
O autor correspondente receberá notificação da receção do manuscrito e decisões editoriais por e-mail. Todos os manuscritos submetidos são inicialmente revistos pelo editor da RPIA para uma primeira apreciação, no sentido de aferir se os critérios de submissão
estão cumpridos, se o artigo não foi publicados, na íntegra ou em
parte, nem submetido para publicação noutros locais e se o artigo
submetido se enquadra no âmbito da revista. Posteriormente serão
enviados para dois revisores, que no prazo de 3 -4 semanas enviarão
a sua apreciação para o Editor.
Os manuscritos são avaliados de acordo com os seguintes critérios:
originalidade, atualidade, clareza de escrita, método de estudo apropriado, dados válidos, conclusões adequadas e apoiadas pelos dados,
importância, com significância e contribuição científica para o conhecimento da área.
Após receção dos comentários dos peritos/revisores, o Editor
comunica aos respetivos autores, via informática, a decisão do Conselho Editorial, de entre as seguintes:
a) aceites sem alterações;
b) aceites após modificações propostas pelos revisores científicos;
c) recusados
Quando são propostas alterações, o autor deverá enviar por e-mail ao editor um documento intitulado “Resposta ao editor/ revisores”. Este documento deve incluir uma resposta breve e estruturada, com respostas, ponto por ponto, a cada questão colocada pelos
revisores e/ou Editor, localizando -a no texto revisto – exemplo “Foi
corrigido o erro ortográfico … para …. – ver linha 12 e 13 no documento revisto”.
Deve assim anexar uma versão revista do artigo – utilizar menu
do word-Review/Rever > Track changes/registar alterações > inserções/
/deleções destacadas com cor diferente, bem como uma versão limpa
com todas alterações contempladas.
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