Revista Alimentação Humana – Normas de publicação

Alimentação Humana é a revista oficial da Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e
Alimentação (SPCNA) e publica artigos originais de investigação e de revisão, na área das
Ciências da Nutrição e Alimentação.
A revista Alimentação Humana subscreve os requisitos para apresentação de artigos a
revistas biomédicas elaboradas pela Comissão Internacional de Editores de Revistas
Médicas (International Commitee of Medical Journal Editors; ICMJE), disponível em
www.icmje.org.
A consideração dos artigos para publicação implica conformidade com as normas de
publicação.
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Apresentação e estrutura do artigo
O artigo pode ser redigido em português ou inglês. O texto deve ser apresentado em Word
para Windows, folha tamanho A4 (210x297 mm) com margens não inferiores a 2,5 cm,
espaçamento entre linhas não inferior a um espaço e meio e redigido em letra tipo Arial
tamanho 11 ou Times New Roman tamanho 12. Todas as páginas devem ser numeradas
sequencialmente no canto superior ou inferior direito, sendo a página de rosto a n.º 1. O
corpo do artigo não deve ultrapassar as 5000 palavras (não sendo incluídas nesta contabilização a página de rosto, os resumos, as figuras, as tabelas e as referências).
A página de rosto deve conter o título e a identificação do(s) autor(es). O título (e subtítulo, se aplicável) não deve ultrapassar os 150 caracteres (incluindo espaços). Deve ser
conciso e não conter quaisquer abreviaturas. A identificação do autores deve ser feita com
o apelido seguido das iniciais do(s) primeiro(s) nome(s); caso o artigo tenha mais de um
autor, as identificações devem ser separadas por vírgulas e as categorias profissionais e
instituições onde os autores exercem a sua actividade devem ser numeradas.

Exemplo:
Apelido A1, Apelido BB1,2
1

Instituição X

2

Instituição Y

A identificação do(s) autor(es) apenas deve constar da página de rosto. Cada autor deverá
ter contribuído, cumulativamente, para: (i) concepção e projecto, análise de dados ou
interpretação de resultados e (ii) redacção ou revisão crítica do artigo. Todos os autores
devem aprovar a versão do artigo submetida para publicação e a versão final a ser
publicada.
A primeira página deverá incluir referência a quaisquer patrocínios ou subsídios e/ou
conflitos de interesses. A falta de menção a estes elementos será entendida como
indicando a sua inexistência. Devem também ser referidos o nome e contactos (incluindo
necessariamente morada e e-mail) do autor responsável pela correspondência. Finalmente,
deve ser indicado um título breve (running head) com não mais de 50 caracteres (incluindo
espaços).
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A segunda página deve ter no topo o título em português e em inglês, seguindo-se os
resumos em português e em inglês (abstract). O primeiro resumo deve corresponder ao
idioma de redacção do artigo. Cada resumo não deve exceder os 1500 caracteres (incluindo
espaços). Os resumos podem ser ou não estruturados e não devem conter referências,
abreviaturas ou notas de rodapé. No final de cada resumo devem ser apresentadas entre
três e dez palavras-chave (key-words).
Nas páginas seguintes o texto deve ser dividido em secções. Nos artigos de investigação
as secções são habitualmente as seguintes: Introdução; Metodologia; Resultados;
Discussão; Conclusões; Referências. Esta divisão pode ser substituída por qualquer outra
que, no entender dos autores, melhor se adapte à apresentação do trabalho.

Figuras, tabelas e quadros
As figuras, tabelas e quadros são numerados (separadamente) por ordem de referência no
texto. A legenda deve preceder a figura, tabela ou quadro correspondente. Nas tabelas e
quadros deve ser evitado o uso de linhas verticais e restringido o de linhas horizontais.

Exemplo:
Quadro 1 – Legenda do quadro 1
A*

B

C

1

2

D

3

4

* Observação ou nota informativa

Estes elementos devem ser inseridos ao longo do texto nos locais desejados. A resolução
das figuras (incluindo gráficos), deverá ser suficiente para permitir a sua adequada
impressão a preto e branco. As tabelas e quadros deverão ser editáveis, isto é, não devem
ser apresentados sob a forma de figuras. Poderá ser solicitado aos autores o envio das
figuras, quadros e/ou tabelas nos programas em que foram originalmente concebidos.
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Referências
As referências devem ser numeradas (numeração árabe) por ordem de introdução no texto
e formatadas de acordo com o estilo bibliográfico recomendado pela ICMJE. Os autores são
responsáveis pela exactidão e rigor das referências utilizadas.

Exemplos:
Artigo
Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener HE, MacGregor GA. Links
between dietary salt intake, renal salt handling, blood pressure, and
cardiovascular diseases. Physiol Rev. 2005 Apr;85(2):679-715.
Livro
Foster GD, Nonas CA, editors. Managing obesity: a clinical guide. Illinois:
American Dietetic Association; 2004.
Capítulo de livro
Spear BA. Nutrition in adolescence. In: Mahan LK, Escott-Stump S,
editors. Krause´s food, nutrition, & diet therapy. 11th ed. Philadelphia:
Saunders; 2000. Chap. 11, pp. 284-301.

Nas referências com mais de 6 autores, devem-se mencionar os primeiros 6 seguidos de et
al. Os documentos electrónicos devem incluir a data de consulta.
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Declaração de originalidade e de cedência de direitos
A originalidade da investigação e as opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade
dos autores; os artigos aceites para publicação passarão a ser propriedade da SPCNA. Os
textos submetidos devem ser acompanhados de declaração de originalidade e de cedência
dos direitos de propriedade do artigo. Esta declaração deve explicitar o título do artigo e ser
assinada pelo autor principal ou pelo autor nomeado para contacto com a revista. Propõe-se
o seguinte modelo:

Título do artigo enviado para publicação
O(s) autor(es) declara(m) que o artigo supra-identificado é de autoria própria e
resulta de investigação original, não publicado em parte e em todo ou
submetido para publicação noutra publicação. Mais, declaram que o texto/o
artigo é alheio a quaisquer conflitos de interesses. O(s) autor(es) cedem o
direito de propriedade do artigo publicado na revista Alimentação Humana,
mantendo os direitos de autor.
Data
Assinatura

Sempre que se verifique conflito de interesses, a frase correspondente deve ser substituída
por outra que os explicite. Quaisquer outros comentários ou observações que o(s) autor(es)
considerem relevante serem transmitidos ao Corpo Editorial deverão ser incluídos nesta
declaração.
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Submissão do artigo
O artigo e versão digitalizada da respectiva declaração de originalidade e de cedência de
direitos de propriedade deverão ser enviados por e-mail para: ah.spcna@gmail.com.

Processo de revisão
O artigo submetido para publicação será submetido a apreciação por pelo menos dois
revisores. A revisão é feita anonimamente e resulta na aceitação ou rejeição do artigo. Os
revisores podem propor alterações de conteúdo e/ou de forma aos autores, bem como
solicitar esclarecimentos adicionais, ficando a publicação do artigo condicionada à
efectivação das alterações e resposta aos pedidos de esclarecimento.
Após recepção dos comentários dos revisores, os autores dispõem de um prazo de duas
semanas para enviar uma nova versão do artigo, anexando documento com a resposta às
dúvidas dos revisores e/ou quaisquer esclarecimentos adicionais. A proposta de alterações
e/ou solicitação de esclarecimentos não implica a posterior aceitação do artigo.

Provas tipográficas
As provas tipográficas serão, sempre que possível, enviadas aos autores, que devem
proceder à sua revisão no prazo de uma semana. Nesta fase, apenas se aceitam
modificações que decorram da correcção de gralhas tipográficas. O não cumprimento do
prazo implica a aceitação pelos autores da revisão das provas efectuada pelos serviços da
revista.
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