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CONVITE

A Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcircu-
lação (SPHM) aceita para publicação no seu BOLETIM artigos 
de curta extensão. O Boletim é editado quatro vezes por ano 
em formato de papel e electrónico (www.hemorreologia.com), 
sendo ), sendo distribuído gratuitamente aos sócios, individu-
alidades e instituições científi cas e culturais.

INSTRUÇÕES

1. Todos os textos enviados para publicação estão sujeitos a 
apreciação editorial e aprovação. A decisão é baseada no 
mérito científi co e cultural dos trabalhos.

2. São aceites somente os trabalhos preparados em versão óp-
tica (PDF ou Microsoft Word).

3. Os textos devem ser redigidos em Português ou Inglês.

4. Os manuscritos com o pedido de publicação devem ser en-
viados por e-mail ao Editor (carlotasaldanha@fm.ul.pt).

– Comunicações Originais (artigos curtos) – Os textos serão 
considerado para publicação rápida, com a seguinte estru-
tura: Sumário (50-70 palavras), Introdução, Material e Mé-
todos, Resultados, Discussão e Conclusões. O(s) autor(es) 
são estimulados a englobar em conjunto os resultados, dis-
cussão e conclusões.

 (Extensão máxima do texto: 5 a 6 páginas a um espaço 
(letra de corpo 11), incluindo fi guras tabelas e quadros(e 
respectivas legendas),agradecimentos e até 30 referências  
bibliográfi cas).

– Artigos de Revisão – O BOLETIM terá a maior satisfação 
em acolher curtas revisões  sobre assuntos de particular in-
teresse,  no âmbito da Hemorreologia, Microcirculação ou 
assuntos  de âmbito médico ou de outras áreas científi cas 
afi ns, que sejam submetidos directamente para publicação 
ou mediante convite especial do Editor. 

 (Extensão máxima do texto:8 a 10 páginas ( letra de cor-
po 11) incluindo fi guras, tabelas, quadros, fotos (e respec-
tivas legendas), agradecimentos e até 60 referências bi-
bliográfi cas).

INVITATION

The Portuguese Society on Hemorheology and Microcir-
culation (Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Micro-
circulação, SPHM) is pleased to welcome short papers for 
publication in its BOLETIM. This publication, in paper and 
online (www.hemorreologia.com), is distributed four times a 
year free of charge to the members of the Society.

INSTRUCTIONS

1. All submitted manuscripts are subjected to editorial review 
and approval. The decision to publish is dependent on the 
scientifi c and cultural merit of the papers.

2. Only contributions prepared and submitted as optic version 
(PDF or Microsoft Word), will be accepted.

3. Texts must be written in Portuguese or in English. 

4. All scientifi c contributions, including manuscript submis-
sion and further correspondence should be addressed by 
email to the Editor (carlotasaldanha@fm.ul.pt) 

– Original Communications – Manuscripts may be considered 
for rapid processing as short communications. All manus-
cripts should be arranged in the following sections: Abstract 
(50-70 words), Introduction, Material and Methods, Results, 
Discussion, Acknowledgements and References. The 
author(s) may combine some of the sections normally in-
cluded in a full paper, namely the results, discussion and 
conclusions.

 (Maximum communication length – 5-6 single spaced typed 
pages, including fi gures, tables, legends, acknowledgments 
and up to 30 references).

– Short Reviews – The BOLETIM will publish reviews on 
subjects of particular interest in its fi eld, either following a 
special invitation or a submission by the author, and in the 
latter case only after approval by an Editorial Board mem-
ber. Further information can be obtained from the editor.

 (Maximum review length – 8-10 full pages, including fi gu-
res, tables, photos, legends, acknowledgments and up to 60 
references)
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