
“Oftalmologia” é a revista oficial da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) 
e publica de forma prioritária trabalhos de investigação básica e clínica, sob a 
forma de artigos de revisão, “guidelines”, artigos originais, casos clínicos 
relacionados com oftalmologia, bem como artigos que versem áreas de 
conhecimento fronteira com interesse para a prática oftalmológica. 
 
PROCESSO EDITORIAL 
1. Condições gerais – Os artigos devem ser preferencialmente redigidos em 
Português ou Inglês, sendo desejável que progressivamente sejam em Ing. Será 
dada sempre preferência de publicação aos artigos submetidos simultaneamente 
em Português e Inglês. Poderão ser publicados artigos numa outra língua 
(espanhol ou francês), sendo que estes tem de ser obrigatoriamente submetidos 
também em Inglês.  
Os manuscritos depois de rececionados são encaminhados para o editor da 
revista, que fará uma primeira avaliação editorial com o fim de comprovar a sua 
adequação (no âmbito temático e de interesse para a revista) e o cumprimento 
dos requisitos de apresentação formal exigidos nas normas de publicação. Desta 
apreciação resulta a aceitação para revisão por pares ou a sua devolução ao 
autor para correção e nova submissão. 
Os manuscritos devem ser submetidos em ficheiros de texto em formato Word 
(.DOC ou .DOCX), com texto seguido e sempre com o mesmo tipo de letra. Os 
textos devem ser formatados em letra “Arial”, tamanho 11 com espaçamento de 
1,5 linhas. Os títulos e sub-títulos deverão estar assinalados a negrito e em 
tamanho 12. A primeira página (página de rosto) deve conter somente os 
elementos descritos adiante na rubrica “Organização do Artigo”. 
Os documentos submetidos para publicação serão propriedade da revista 
Oftalmologia da SPO transferindo os seus autores o direito de propriedade 
(copyright) a partir do momento que são aceites para publicação.  Não serão 
aceites artigos simultaneamente submetidos noutras publicações científicas.  
Os trabalhos devem ser submetidos em formato electrónico, na plataforma da 
revista da SPO, acessível a partir do site da SPO : http://www.spoftalmologia.pt 
ou da plataforma da revista “Oftalmologia” no serviço de alojamento de revistas 
científicas do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP): 
https://revistas.rcaap.pt/index.php/oftalmologia . 
2.– Uma vez aprovado pelo editor o manuscrito  será enviado para revisão por 
parte de dois ou mais revisores, de forma confidencial e anónima. Os autores 
receberão a informação da avaliação dos revisores através do editor, sendo-lhes 
solicitadas as correções oportunas e consequente re-submissão. A seleção dos 
revisores realiza-se através do conselho redatorial da revista, tendo em conta os 
méritos académicos, científicos e experiência profissional, em cada uma das 
subespecialidades oftalmológicas, incluindo investigadores nacionais ou 
internacionais. Cada artigo será obrigatoriamente revisto por um membro do 
conselho redatorial e por um revisor externo ao mesmo. 
3. Política editorial – a decisão do editor, após consultados os revisores, para 
aceitação-rejeição de um trabalho submetido baseia-se nos seguintes fatores: 
I. Originalidade: assunto e/ou método original, com informação valiosa e 
apresentação de resultados novos ou confirmação de resultados já́ 
anteriormente verificados. 

http://www.spoftalmologia.pt/
https://revistas.rcaap.pt/index.php/oftalmologia


II. Atualidade e/ou novidade – tema que está na agenda das reuniões ou 
comunicações científicas ou é novo. 
III. Relevância – aplicabilidade dos resultados para a resolução de problemas 
concretos da prática oftalmológica. 
IV. Inovação e significância – avanço do conhecimento científico, técnico e/ou 
prática clínica. 
V. Fiabilidade e validade científica – boa qualidade metodológica evidenciada. 
VI. Apresentação – boa redação e organização do texto (boa coerência lógica e 
apresentação do material). 
 
SECÇÕES 
1. Editoriais e notas - Os editoriais e notas editoriais serão ou encomendados 
pelo editor da revista a quem considere oportuno ou da sua responsabilidade. 
2. Cartas ao editor - Esta secção pode incluir comentários sobre artigos 
previamente publicados ou comentários sobre outras matérias de interesse 
científico para oftalmologia. Esta correspondência estará sujeita ao processo de 
revisão pelos pares e será publicada na medida em que o espaço, as prioridades e 
interesse o permitam. Estas não devem ultrapassar as 500 palavras. As cartas ao 
editor que versem sobre artigos previamente publicados terão direito de 
resposta, preferencialmente no mesmo número. 
3. Artigos de revisão e “guidelines” – O objetivo da secção é atualizar 
determinados temas de oftalmologia, discutir novos conceitos ou rever conceitos 
clássicos tendo em vista os novos avanços de diagnóstico e tratamento e a 
divulgação das boas práticas em oftalmologia. Serão solicitados pelo Editor / 
Conselho Redatorial a personalidades reconhecidas e ou grupos de trabalho. 
Para além das revisões por convite, os artigos de revisão podem ainda ser 
submetidos por autores com elevada experiência numa área de estudo da 
oftalmologia para serem submetidos ao processo editorial.  
4. Artigos originais – Podem incluir-se tanto trabalhos experimentais como 
clínicos, sempre que se trate de trabalhos de investigação. Os trabalhos de 
investigação devem ser inéditos e não podem ter sido submetidos para 
publicação em outra revista estrangeira indexada. Incluem-se nesta rubrica os 
prémios atribuídos no âmbito da SPO. 
5. Comunicações curtas e casos clínicos – Deverão ser manuscritos resumidos 
descrevendo inovações técnicas e tecnológicas, manobras cirúrgicas inovadoras, 
aspectos de outras áreas do conhecimento relacionados com a prática 
oftalmológica, bem como casos clínicos com informação de prática clínica 
relevante.  
6. Histórias da História da Oftalmologia Portuguesa – Será́ uma rubrica curta 
realçando aspectos relacionados com personalidades ou acontecimentos da 
oftalmologia portuguesa. 
7. Flash-look. Nesta rúbrica agrupam-se artigos curtos de atualização em 
conceitos básicos da prática clínica de oftalmologia, como classificação, opções 
terapêuticas, manuais de procedimentos de determinadas patologias. 
 
ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO 
Os artigos devem ser submetidos em formato bilingue (sendo que a segunda 
língua do manuscrito deve ser o Inglês), ou somente em Inglês. 



1. Página do título/identificação – (página separada) Contendo título do artigo, 
nome (s) dos (s) autor (es), serviço (s) hospitalar (es) e departamentos ou 
organismos onde foi realizada a investigação, títulos académicos e/ou 
hospitalares dos autores. Nesta página deve ainda figurar o endereço postal 
completo para envio de correspondência e o endereço eletrónico do autor 
correspondente. Se o trabalho já tiver sido apresentado, indicar onde e em que 
data bem como a referência a prémio obtido. Os autores deverão manifestar a 
existência de conflito de interesse (nomeadamente comercial no produto, 
equipamento ou processo), certificar que o trabalho não foi publicado 
previamente e que cedem os direitos de autor à SPO. 
2. Resumo – Em Português e em Inglês com o máximo 250 palavras. O resumo 
deve ser subdividido em: Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Conclusões. 
3. Palavras chave – Duas listas de cinco palavras chave, em Português e Inglês, 
que resumam e classifiquem os principais assuntos focados no texto :estas 
destinam-se a codificação no índex. 
4. Texto – Recomenda-se que o texto tenha as seguintes secções separadas: 
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão; poderá́ ser necessário 
fazer adaptações a circunstâncias particulares, como no caso dos casos clínicos 
ou dos artigos de “flash look”. O autor deverá indicar no texto, em local 
apropriado, em numeração árabe e em “superscript”, as citações bibliográficas 
que fizer. É da exclusiva responsabilidade do autor a verificação da exatidão das 
referências bibliográficas e da sua colocação no texto. 
5. Agradecimentos – Tanto a pessoas, como a entidades, quando tal for 
justificado. 
6. Declaração de interesses financeiros 
7. Bibliografia – De modo geral segue-se o sistema de Vancouver, com a 
diferença principal de que a lista das referencias bibliográficas deve ser 
alfabetada e subsequentemente numerada. Se houver mais de uma referencia do 
mesmo autor, serão indicadas em primeiro lugar aquelas em que o autor aparece 
isolado e só depois aquelas em que há́ mais que um autor. 
8. Quadros, tabelas e figuras – são enviados em formato eletrónico, em 
ficheiros separados do texto. Os quadros e tabelas podem ser feitos num 
processador de texto ou numa folha de calculo (em Excel). As figuras devem ser 
feitos formato editável tipo “TIF”, um ficheiro para cada imagem com qualidade 
de impressão (≥ 300 dpi). As figuras quadros e tabelas devem ser referenciadas 
no texto e deve ser indicado a zona do texto às quais ficarão adstritas após 
formatação do artigo. 
9. Legendas das figuras. As figuras devem ser obrigatoriamente legendadas e as 
legendas enviadas nesta secção. Os quadros e tabelas não devem ter legendas. 
10. Abreviaturas e símbolos – Só devem ser usadas abreviaturas de uso 
corrente. Se for imprescindível recorrer a abreviaturas menos usuais, na 
primeira vez em que o termo aparece no texto ele deve figurar por extenso, logo 
seguido pela abreviatura entre parêntesis. 
 
 


