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Instruções aos Autores
Author’s Guidelines

A PsiLogos - Revista do Serviço de Psiquiatria do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE, publica editoriais, artigos 
originais, de investigação ou revisão, assim como casos clínicos pertinentes, resumos críticos de livros ou outros trabalhos 
com interesse para a área da Saúde Mental.

Os artigos propostos, redigidos em português ou inglês, não poderão ter sido alvo de outra publicação e deverão ser enviados 
ao cuidado do Director da Revista. A submissão de manuscritos é efectuada exclusivamente em formato digital utilizando o 
portal OJS da Revista (http://revistas.rcaap.pt/psilogos). Em caso de indisponilidade do portal por favor contactar a Equipa 
Editorial via mafalda.m.miranda@gmail.com. A existirem imagens, estas deverão ser enviadas em ficheiros separados (for-
matos PDF, PNG ou TIFF). Os trabalhos devem ser acompanhados por uma declaração de concordância com a política de 
publicação, cujo modelo pode ser encontrado em www.psilogos.com ou no portal OJS da Revista (http://revistas.rcaap.pt/psi-
logos). A obtenção de consentimento informado, conforme disposto nesta declaração, deve ser mencionada no manuscrito. 
Após recepção, o artigo será avaliado pela comissão editorial, que apreciará se este se enquadra na política editorial e áreas 
de interesse da revista. Em caso de aceitação, o trabalho será enviado para avaliação pelos consultores científicos, decorrendo 
o processo de revisão sob dupla-ocultação. Após a revisão o artigo poderá: a) ser recusado; b) ser publicado após correcções 
propostas pelos consultores científicos; c) ser publicado sem modificações. O motivo da recusa e pareceres dos consultores 
científicos ou da comissão editorial serão comunicados aos autores.

As normas de publicação e estilo de referências seguem as recomendações do Comité Internacional de Redactores de Re-
vistas Médicas (www.icmje.org), a consultar para os casos não previstos no presente texto. Recomenda-se a utilização do 
modelo de manuscrito e a observância das normas de estilo da revista, ambos disponíveis no site da revista. No que respeita 
à apresentação do texto, os artigos deverão ser redigidos com espaço e meio, em páginas numeradas com letra Times New 
Roman, tamanho 12. A numeração das figuras faz-se com algarismos árabes e os quadros e tabelas com numeração romana. 
O texto não deverá ultrapassar 12 páginas. Na primeira página deverão constar o título do artigo em português e inglês, o 
nome dos autores, as suas qualificações e filiações institucionais (se existirem) bem como o email do autor correspondente 
(a figurar na versão publicada). Na segunda página deverá constar resumo em português e inglês (máximo de 350 palavras 
para artigos originais e revisões e 150 para casos clínicos), bem como as palavras-chave em português e inglês, que deverão 
utilizar terminologia constante no MeSH (Medical Subject Headings) da National Library of Medicine (NLM). No resumo de-
verão constar: introdução, objectivos, métodos, resultados e conclusões. Os artigos de investigação deverão ser estruturados 
segundo a sequência: introdução, objectivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusão, seguindo-se uma lista 
de referências bibliográficas, declaração de conflitos de interesse e de financiamento. A existirem, os agradecimentos devem 
ser colocados antes da bibliografia. 

As referências bibliográficas deverão ser numeradas de acordo com a ordem de aparecimento e inseridas com o efeito “supe-
rior à linha”. Na lista de referências, onde só devem constar as citadas no texto, deverão ser dispostas seguindo a mesma or-
dem. Devem obedecer à seguinte forma: a) no caso de revistas: apelido e iniciais dos autores (excepto se ultrapassar 6), título 
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do artigo, nome abreviado da publicação (conforme catálogo da NLM), ano de publicação, volume, primeira e última página 
do artigo; b) no caso de livros: apelido e iniciais dos autores, título do livro, cidade e editora, ano de publicação, páginas; c) 
no caso de capítulos de livros: apelidos e iniciais dos autores do capítulo ou da contribuição, título e número de capítulo, 
apelido e iniciais dos editores, título do livro, cidade e editora, ano de publicação, primeira e última páginas do capítulo.

Tendo em conta o novo acordo ortográfico, a Comissão Editorial deliberou que será respeitada a decisão dos autores relati-
vamente à observância das regras do mesmo. 


