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Conhecimentos médicos essenciais para cuidados veterinários exemplares

O objectivo da Veterinary Medicine é 
transmitir informação essencial sobre 
problemas de diagnóstico e terapêutica 
com importância e interesse na área 
das ciências veterinárias. Os artigos 
publicados devem ser apresentados de 
uma forma clara e ter uma aplicabilidade 
imediata para os clínicos. Podem ser 
submetidos para publicação trabalhos 
que não tenham sido publicados ante-
riormente, nem sejam submetidos para 
publicação simultaneamente noutro 
local. Quando um manuscrito é subme-
tido, os seus autores devem divulgar 
qualquer compromisso financeiro que 
possam ter com qualquer empresa cujos 
produtos sejam referidos no trabalho ou 
com empresas que possuam produtos 
concorrentes.

Formato
O texto não deve exceder 3.000 palavras 
(oito a dez páginas) e, quanto adequado, 
deve incluir subtítulos.

Aconselha-se o envio do artigo por 
e-mail, em formato Microsoft Word. 

Em geral devem ser utilizados os 
nomes genéricos dos fármacos.

Casos Clínicos
Se tiver algum caso clínico que considere 
interessante do ponto de vista didáctico 
poderá enviá-lo para publicação (máximo 
de 800 palavras). A apresentação sucin-
ta do caso clínico deverá ser complemen-
tada com uma reflexão ou comentário 
breve onde são salientados os aspectos 
pertinentes a considerar, nomeadamente 
no que respeita à investigação diagnós-
tica e à terapêutica. Poderá incluir-se 
uma ou duas figuras e um máximo de 5 
referências bibliográficas.

Revisão e Aprovação
Todos os manuscritos são submetidos 
a uma revisão realizada por um elemen-
to do conselho científico. Durante os 
procedimentos de edição, a Veterinary 
Medicine reserva-se no direito de emen-
dar ou reformular o título do trabalho. É 
enviada uma prova da publicação para 
o autor correspondente, para verificação 
e aprovação.

Autores
A lista de autores deve incluir o primeiro 
e o último nome, graus académicos, 
qualificações profissionais, instituição 
e endereço completo para cada autor.

É necessário também um número de 
telefone de contacto para o autor cor-
respondente e um endereço de correio 
electrónico.

Os autores que alterem o seu ende-
reço depois de um trabalho ser aceite, 
mas antes da sua publicação, devem 
comunicar o facto e enviar o novo ende-
reço e número de telefone.

Bibliografia
No texto, as referências bibliográficas 
devem figurar numeradas e aparecer por 
ordem numérica. Sempre que possível, 
devem ser citados os trabalhos originais.

As principais fontes bibliográficas 
devem ser devidamente referenciadas, 
sendo raramente necessárias mais de 
20 referências.

As fontes referidas como comunica-
ção pessoal devem incluir a instituição 
e endereço do seu autor, bem como o 
mês e ano da comunicação. Os dados 
não publicados podem ser referenciados, 
desde que o sejam de uma forma clara 
(p. ex. S. Smith et al.: Resultados não 
publicados, 2002). A bibliografia pode 
incluir trabalhos aceites para publica-
ção mas ainda não publicados. Quando 
possível, o autor deve actualizar essas 
referências quando proceder à revisão e 
aprovação das provas.

Ilustrações
Os autores devem guardar uma cópia 
de todas as ilustrações enviadas. As 
Figuras e os Quadros devem ser nume-
rados sequencialmente e citados nos 
locais adequados do texto. Quando 
forem utilizadas ilustrações de outras 
fontes, os autores devem dispor de 
uma permissão escrita para o fazer. As 
legendas devem ser concisas e escritas 
numa folha de papel separada. Devem 
ser evitados gráficos e quadros grandes 
e complexos.

Quando forem utilizadas fotografias, 
é preferível enviar em formato formato 

TIF ou JPEG. Deve ser prestada uma 
atenção especial à técnica radiográfica 
já que não é possível melhorar uma ra-
diografia de má qualidade. As fotografias 
e radiografias não devem ser cortadas 
(os locais de corte podem ser indicados 
nos bordos), e o topo e lados direito e es-
querdo devem ser marcados claramente. 
Nas fotografias, as setas e letras devem 
ser claras e explicadas em legendas e 
devem ser marcadas claramente o topo 
e o lado esquerdo.

Prémio Veterinary Medicine
A revista Veterinary Medicine, edição 
portuguesa, atribui um prémio de 2.500 
euros para o melhor artigo português 
publicado ao longo do ano, nas seguintes 
áreas temáticas: aves, bovinos, ovinos/
caprinos, equinos e suínos.

O júri do Prémio será composto por 
membros do Conselho Científico da 
Revista Veterinary Medicine. Em caso 
de empate, o Director da Revista terá o 
voto de qualidade. Estão excluídos da 
candidatura a prémio, os trabalhos cujos 
autores ou co-autores sejam membros 
do referido conselho científico. 

O artigo vencedor será anunciado na 
edição de Março/Abril do ano seguinte 
(o vencedor de 2016 será anunciado na 
edição de Março/Abril de 2017).
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