
NORMAS BASE SPP 

Regulamento 

 

Serão aceites para inserção na BASE/SPP e divulgação na Internet, os Resumos dos trabalhos que: 

1. Cumpram as normas de publicação de Resumos da Acta Pediátrica Portuguesa; 

2. Tenham assinaladas "Palavras chave" de acordo com o "Index medicus", em numero de 3 a 10; 

3. Tenham sido primeiramente publicados na Acta Pediátrica Portuguesa ou apresentados em 

reuniões da Sociedade Portuguesa de Pediatria ou em reuniões que tiveram o patrocínio 

cientifico da SPP. Poderão ser ainda inseridos na BASE/SPP os Resumos de trabalhos 

científicos sobre a saúde da criança e do adolescente publicados em outras revistas médicas ou 

apresentados em reuniões não patrocinadas pela SPP, desde que pelo menos um dos seus 

autores seja sócio de pleno direito da SPP e o solicite por escrito ao grupo de leitura da 

BASE/SPP; 

4. Tenham como autor, pelo menos um sócio da SPP no pleno gozo dos seus direitos, e Resumos 

de artigos publicados em revistas médicas portuguesas que estabeleçam acordo de publicação 

com a SPP. 

5. Sejam entregues em suporte informático (Disquete) utilizando um dos seguintes programas de 

texto: Word, Write, Works ou Acrobat; 

6. Sejam aceites pelo Grupo de Leitura da BASE/SPP.  

NOTA . Só não serão publicados os resumos que cumpram o acima indicado se o(s) autor(es) 

assinale(m) que não autoriza(m) a inserção do Resumo na BASE/SPP e a divulgação do seu trabalho na 

Internet através do acesso à página da SPP, e/ou não prescindam de retribuição financeira por esta 

colocação do seu trabalho na BASE/SPP;  

 

Indicações aos Autores  

 

A BASE/SPP aceita Resumos de trabalhos sobre qualquer tema pediátrico, nas múltiplas dimensões 

científico-culturais relacionadas com a saúde e educação da criança e do jovem. Aceitam-se, ainda, 

trabalhos experimentais no animal que, de qualquer modo, contribuam para um melhor conhecimento da 

patologia infantil.  

 

As opiniões expendidas são da inteira responsabilidade dos autores. Os Resumos publicados ficarão de 

inteira propriedade da BASE/SPP e não poderão ser reproduzidos, no todo ou em parte, sem prévia 

autorização dos editores.  

 

Título e Autores 

 

O título deve ser o mais conciso e explícito possível. A indicação dos autores deve ser feita pelo nome 

clínico ou com a(s) inicial(ais) do(s) primeiro(s) nome(s) seguida do apelido. Devem constar os 

organismos, departamentos ou serviços hospitalares ou outros em que os autores exercem a sua 

actividade, o centro onde o trabalho foi executado.  

 

Palavras-chave 

 

O Resumo será antecedido de uma lista de 3 a 10 palavras-chave. Deve ser usada a terminologia que 

consta na lista do Index Medicus («Medical Subject Headings»).  

 

Resumo 



 

O Resumo deverá ser redigido em Português, não ultrapassando as 500 palavras para os trabalhos 

originais e 250 para os casos clínicos, mas suficientemente informativo e elaborado segundo um formato 

estruturado contendo os seguintes itens: 

a) Nos trabalhos originais: o estado actual do problema e os objectivos do trabalho, o material (clínico ou 

experimental) e os métodos utilizados, os resultados mais importantes (dando os números e se possível o 

seu significado estatístico), os elementos de discussão e as principais conclusões. 

 

b) Nos casos clínicos: o estado actual do problema, a(s) observação(ões) clínica(s), a discussão e a(s) 

conclusão(ões). 

 

c) Os parâmetros ou valores medidos devem ser expressos em unidades internacionais (S.I. Units, The SI 

for the Health Professions, WHO, 1977), utilizando para tal as respectivas abreviaturas adoptadas em 

Portugal. 

 

d) Os números de um a dez devem ser escritos por extenso, excepto quando têm decimais ou se usam 

para unidades de medida. Números superiores a dez são escritos em algarismos, salvo no início de uma 

frase  

Contacto 

 

Junto aos Resumos deverão constar o nome, morada, e-mail, telefone e fax do autor responsável pela 

correspondência (residência, consultório, hospital) e o nome da entidade que eventualmente subsidiou o 

trabalho.  

 

Outras disposições 

1. no formulário destinado ao envio de Resumos para as reuniões referidas no ponto 2. do 

Regulamento, deve constar um local para assinalar que os autores não autorizam a utilização do 

Resumo de acordo com este Regulamento; 

2. das decisões do Grupo de leitura não é possível qualquer recurso. 

3. a retirada de Resumo da BASE/SPP, por motivos inerentes ao cumprimento do Regulamento ou 

a suas reformulações futuras, não obriga ao acordo ou aviso prévio aos autores.  

 


