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Resumo 

Objetivo: O objetivo desta monografia é avaliar e discutir as opções de tratamento para a 

luxação acromioclavicular tipo III, de forma a tentar uniformizar decisões de tratamento, 

nomeadamente quanto à opção: conservador vs cirúrgico, fase aguda vs fase crónica e  

cirurgia aberta ou artroscópica. 

Fonte de dados: Os artigos foram obtidos através de uma pesquisa na MEDLINE, utilizando 

como palavras-chave “acromioclavicular dislocation” ou “acromioclavicular separation” Foram 

selecionados os artigos publicados desde 2000 e que se referiam exclusivamente ao 

tratamento das lesões tipo III. 

Síntese de dados: A avaliação dos scores de Constant dos diversos trabalhos revistos, 

apresenta valores mais elevados para os doentes tratados cirurgicamente na fase aguda (90,4-

97pts vs. 80.7). No entanto só tem relevância estatística significativa para o grupo dos atletas e 

trabalhadores manuais pesados. Relativamente à avaliação subjectiva do doente, que tenta 

objetivar a satisfação e o retorno à função prévia, a diferença dos valores obtidos é ainda mais 

acentuada, quando se opta pelo tratamento cirúrgico, em fase aguda, por via artroscópica, 

independentemente da técnica utilizada (82,5%-96% vs 77,6%). 

Conclusões: A abordagem conservadora continua a ser considerada uma boa prática na 

população em geral, no entanto, em atletas e trabalhadores pesados, a cirurgia em fase aguda 

revela-se a opção mais acertada. A via artroscópica, pelo sua maior precisão na reconstrução 

anatómica e pelas vantagens da cirurgia minimamente invasiva, parece apresentar vantagens 

sobre a cirurgia clássica aberta. 

 

Palavras-chave: Ortopedia; luxação acromioclavicular; Rockwood tipo III; artroscopia ombro 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to evaluate and discuss treatment options for type III 

acromioclavicular joint dislocation, trying to standardize treatment decisions, particularly: 

conservative vs. surgical, acute vs. chronic phase and arthroscopic or open surgery. 

Data Source: The articles were obtained searching MEDLINE database using the following 

keywords: "acromioclavicular dislocation" or "acromioclavicular separation". We selected 

articles published from 2000 onward, which related exclusively to the treatment of type III 

injuries. 

Data Synthesis: The evaluation of the Constant scores of different the papers reviewed, 

showed higher values for patients treated surgically, particulary in the acute phase (90,4-97pts 

vs. 80.7pts). However, it only has relevant statistically significance for the group of athletes and 

heavy manual workers. With regard to the subject shoulder evaluation, which attempts to 

objectify the satisfaction and return to the previous function, the difference in values is even 

more pronounced, when opting for surgical treatment in the acute phase, through arthroscopy, 

regardless of the technique used (82,5%-96% vs 77,6%). 

Conclusions: The conservative approach is still considered good practice in the general 

population however, athletes and heavy manual workers surgery in the acute phase revealed 

the best option. The arthroscopy, because of its greater accuracy in anatomical reconstruction 

and the benefits of minimally invasive surgery, appears to offer advantages over classical open 

surgery. 

 

Keywords: Orthopedics; acromioclavicular dislocations; rockwood type III acute treatment; 

shoulder arthroscopy; 
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Introdução 

A luxação acrómio-clavicular (1) é uma das mais frequentes lesões traumáticas do ombro, 

representando 9-12% de todas estas (2-4). Homens entre os 20 e os 40 anos e praticantes de 

desportos de contato são os mais afetados (2, 5, 6). As luxações AC são divididas em 6 tipos 

segundo a classificação de Rockwood. Os tipos I e II, são os de menor gravidade, com o 

tratamento conservador preconizado para estes tipos. Os tipo IV, V e VI, são por outro lado, os 

de maior gravidade, estando o tratamento cirúrgico indicado. Enquanto nestes tipos de luxação 

o tratamento para cada um deles está bem definido, o mesmo já não acontece para o tipo III. 

Este tipo de luxação gera muita polémica quanto ao tratamento a utilizar. O objectivo desta 

revisão é perceber a situação atual do tratamento das luxações AC tipo III: indicações para 

cada um dos tipos de tratamentos; tratamento cirúrgico em fase aguda vs fase crónica e 

opções cirúrgicas disponíveis. 

 

Materiais e Métodos 

Com recurso à MEDLINE, através da PubMed, pesquisaram-se artigos, utilizando como termos 

chave da pesquisa “acromioclavicular dislocation ou acromioclavicular separation”. Dos artigos 

resultantes, foram escolhidos aqueles que foram publicados até 2000, que referiam luxações 

acromioclaviculares tipo III no seu estudo e  que se encontravam redigidos em português ou 

inglês. Foram obtidos 68 artigos que foram lidos na íntegra e utilizados na elaboração desta 

revisão. 

 

Tratamento conservador ou cirúrgico? 

Esta é a grande controvérsia no tratamento das luxações acromioclaviculares tipo III. Ao longo 

das últimas décadas, o caminho a tomar na decisão de  tratamento tem vindo a alterar-se. Num 

estudo realizado em 1974(7), Powers et al. revelou que a maioria dos ortopedistas optavam 

pela cirurgia para tratar as luxações AC tipo III. Esta realidade modificou-se e, em 2007, Nissen 
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e Chatterjee(8) publicaram os resultados de um inquérito realizado a membros da American 

Orthopedic Society for Sports Medicine, onde 86% dos inquiridos revelaram optar pela via 

conservadora.  

O tratamento conservador (suporte braquial, gelo tópico e anti-inflamatórios), tem sido 

defendido como a atitude a tomar, com estudos a revelaram bons resultados desta terapêutica, 

bem como algumas vantagens em relação ao tratamento cirúrgico. Uma delas, imediata, é a 

ausência de riscos cirúrgicos, como infecções ou problemas com o material usado (migração 

do material, reações de corpo estranho ou falência do material, etc.), assim como questões 

anestésicas. Em termos de resultados finais, muitos estudos afirmam que estes são iguais ou 

melhores que os cirúrgicos. Salter, Tibone e Walsh, revelaram que a função do ombro após o 

tratamento conservador é equivalente ao pós cirúrgia (9-11). Walsh também refere que o 

mesmo acontece com os testes de força. Bannister et al, corroborou estas opiniões, tendo 

observado resultados mais satisfatórios com o tratamento conservador, bem como um regresso 

à atividade diária normal mais precoce (12).  Smith, notou a manutenção da redução da 

luxação em todos os casos da sua série, contra duas perdas de redução no grupo cirúrgico 

(13). Outra possível vantagem, que não é abordada nestes estudos, é a relação custo-

benefício, uma vez que o tratamento conservador é simples, tecnicamente fácil, e de baixo 

custo. Dentro do panorama atual dos serviços de saúde, este é um parâmetro que merece ser 

avaliado com maior exaustão.  

Bathis et al, revelou que 84% de 104 médicos de centros de trauma na Alemanha, tratam os 

luxações AC tipo III cirurgicamente (14). Apesar das desvantagens em termos de possíveis 

riscos da cirurgia, há estudos que defendem a abordagem cirúrgica. Gstettner et al publicou 

vantagens da cirurgia (15). Constant score (90,4 vs. 80,7), Força (21,4 vs. 17,1), função auto-

avaliada (89,2% vs. 77,6%) e resultados bons e excelentes (87,5% vs. 58,8%) são os 

parâmetros avaliados com diferenças estatisticamente significativas. Os outros parâmetros 

avaliados, apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas, revelaram alguma 

superioridade da intervenção cirúrgica. Smith et al, sugere evidência de que o Constant score é 

mais elevado  nos paciente sujeitos a cirurgia (13). Também refere que o resultado cosmético é 

superior com o tratamento cirúrgico. Melhores resultados cosméticos também foram 
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observados por Di Francesco et al, referindo ainda que no que respeita aos outros parâmetros 

avaliados, não existiram diferenças (16). 

À luz de todos estes resultados, pode-se concluir que os estudos mais antigos revelam piores 

resultados com o tratamento cirúrgico, enquanto os estudos mais recentes revelam não existir 

diferenças ou apenas um grau ligeiro de superioridade do tratamento cirúrgico. Isto pode dever-

se ao tipo de cirurgia analisada nos primeiros trabalhos, que fixava de forma rígida a 

articulação. Este tipo de fixação acarreta muitos problemas, nomeadamente de caráter 

biomecânico, pois a AC é uma articulação cuja dinâmica é muito importante para a função 

global do ombro (17). Hoje em dia os métodos cirúrgicos utilizados tentam uma abordagem 

mais anatómica e biomecanicamente mais natural. 

A população em geral terá possivelmente mais benefícios com o tratamento conservador, uma 

vez que os riscos são mínimos, o custo é baixo e  os resultados funcionais satisfatórios. Em 

caso de falência do tratamento conservador ao final de 3 meses, a abordagem cirúrgica está 

indicada (2, 17, 18).  Outras situações que também podem constituir indicação para o 

tratamento cirúrgico na população em geral são: a deformidade inaceitável após tratamento 

conservador ou mesmo preferência do doente (17); alguns grupos populacionais com grandes 

exigências físicas, como trabalhadores com profissões pesadas com grande exigência tanto ao 

nível de força como ao nível de liberdade de movimentos (12, 13, 19, 20).  

Atletas de alta competição também beneficiam de uma abordagem cirúrgica. Algumas 

modalidades desportivas exigem muito da articulação AC, nomeadamente desportos de 

contacto e de lançamento, estando, estes indivíduos, em grande risco de falência do 

tratamento conservador. Por esse motivo, alguns atletas devem ser considerados para 

tratamento cirúrgico primariamente, nomeadamente se a lesão for no lado dominante  (12, 13, 

17, 19, 20).  Este critérios para decisão cirúrgica, não se têm vindo a alterar significativamente 

ao longo dos anos, uma vez que os estudos realizados para tentar responder a esta pergunta 

embarram todos no mesmo problema: o baixo numero de participantes e a grande variedade 

de técnicas cirúrgicas disponíveis, que levam a resultados muito diferentes. No entanto, a 

percepção de que a generalidade dos doentes deva ser tratada de forma conservadora, é 

correta, uma vez que oferece bons resultados. Peca ainda assim, por algum sub-tratamento de 
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alguns casos que vão requerer abordagens cirúrgicas mediante a falência do tratamento. Os 

impactos nos doentes que necessitam de um segundo tratamento, não estão claramente 

evidenciados na literatura, sendo uma questão que necessita investigação para melhores 

critérios surgirem.  

Apesar de anteriormente, as técnicas cirúrgicas serem altamente falíveis, hoje em dia as 

técnicas utilizadas permitem reconstruções anatómica e biomecanicamente muito próximas do 

normal. Isto permitiu que estudos mais recentes começassem a observar vantagens na 

utilização de cirurgia nestes grupos, uma vez que permitia uma melhor estabilidade da 

articulação e uma melhor manutenção da redução. Uma abordagem cirúrgica, permitirá 

também evitar uma possível baixa mais prolongada, uma vez que falências do tratamento 

conservador serão mais frequentes neste grupo, obrigando a um grande número de segundas 

intervenções. 

 

Tratamento em fase aguda ou crónica? 

Em geral, apesar da literatura não aprofundar muito esta temática, considera-se que o 

tratamento da luxação em fase aguda possui vantagens em relação ao tratamento na fase 

crónica. Uma vantagem é a reparação direta dos ligamentos afectados com uma reconstrução 

mais precisa (2). De realçar portanto, que o tratamento é tanto mais eficaz, quanto mais 

precoce for efectuado (nas primeiras duas semanas). Rolf et al confirma esta tese(21).  O 

Constant score foi mais elevado(87,17 vs. 78,10), as complicações foram menores e a 

satisfação dos doente foi mais elevada no grupo tratado na fase aguda. Afirma ainda uma 

tendência pessoal para tratar cirurgicamente na fase aguda as luxações tipo III à luz dos seus 

resultados. Weinstein et al também reportou que a reparação do ligamento coracoclavicular de 

forma precoce, obtém melhores resultados que o tratamento tardio (20). Bastou uma diferença 

de 3 semanas para a cirurgia apresentar melhores resultados. Quando comparou com os 

resultados da cirurgia após 3 meses, estes foram ainda mais esclarecedores, com diferenças 

estatisticamente significativas. A cirurgia precoce também melhorou o regresso à atividade 

desportiva e ao trabalho pesado.  
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A cirurgia em fase aguda parece então ser uma boa hipótese, nomeadamente para grupos 

onde a articulação esteja sobre constante stress (atletas, trabalhadores manuais, soldados, 

etc.). 

O tratamento cirúrgico em fase crónica, resulta habitualmente de uma primeira tentativa de 

tratamento conservador falhada. Vários motivos podem ser apontados para a falência do 

tratamento, como: dor, rigidez do ombro, limitação de movimentos ou deformidade inaceitável.  

 

 

Existem mais de 70 cirurgias descritas, sendo que a grande maioria resulta de pequenas 

modificações à técnicas base. Uma das técnicas mais utilizadas o é a transferência do 

ligamento coraco-acromial (também conhecido como procedimento de Weaver-Dunn) (2, 22). 

Apesar de ter bons resultados, esta técnica apresenta algumas limitações, devido a apresentar 

apenas 30% da resistência e 10% da rigidez dos ligamentos coracoclavicular nativos (2). 

Também a perda de redução ronda os 20%, o que é considerado um valor muito elevado (20). 

Hoje em dia são utilizados materiais mais evoluídos, o que melhorou muito os resultados, tanto 

do ponto de vista biomecânico como na manutenção da redução (4, 20, 23, 24).  

Outro tratamento bem estabelecido é o “coracoclavicular cerclage”. Uma grande vantagem 

desta técnica é não ser necessário suporte rígido após a cirurgia (4). Vários materiais podem 

ser usados com este procedimento, sendo que os tendões do músculo gracilis, semi-tendinoso 

e extensor do hálux são os que possuem resistência e rigidez semelhante ao ligamento nativo 

Fig.1: 39 anos, atropelado quando seguia de bicicleta. Traumatismo no ombro direito em 9/10/2011, operado Ás 72 
horas com tigh-rope por via artroscópica. De salientar a boa redução. 



! 9!

(24-27). O uso de tendão do músculo semi-tendinoso foi superior ao Weaver-Dunn no estudo 

conduzido por Tauber et al, com constant score de 96 +/- 5 versus 81 +/- 8. A satisfação dos 

doente também foi superior com o tendão de ST, bem como o mobilidade foi maior que o 

Weaver-Dunn. O uso de tendão do flexor radial do carpo também foi testado por Grutter et al, 

revelando-se também ele superior que o procedimento de Weaver-Dunn modificado, com 

forças tensionais equivalentes ao ligamento intacto (28). Uma outra vantagem deste 

procedimento é o facto de ser possível colocar os implantes através de uma cirurgia 

artroscopica (29), com menos complicações cirúrgicas. Complicações desta técnica são os 

problemas na fixação dos materiais ás estruturas ósseas, e fracturas ósseas de stress devido 

ás forças aplicadas pelos fixadores. Fixação da articulação acrómio-clavicular é outra técnica 

alternativa, que oferece fixação temporária da articulação. Esta fixação pode ser feita com 

parafusos (procedimento de Bosworth), ansas de sutura, botões, âncoras de sutura e fios de 

Kirschner (17, 30, 31). Estas técnicas possuem uma particularidade de colocarem a pressão 

exercida sobre a articulação em apenas dois pontos. Isto pode provocar osteólise ou fracturas 

da clavícula, acrómio e apófise coracóide (31). A falência do material também é algo muito 

comum. O procedimento de Bosworth é o mais utilizado, no entanto é tecnicamente difícil a 

correta colocação do parafuso, mesmo com recurso a fluoroscopia (32, 33). O uso de botões 

obtém resultados satisfatórios e pode ser feito através de artroscopia (17).  Os fios de 

Kirschner já foram abandonos devido à alta taxa de falência, e inúmeras complicações devido à 

migração do material (34-38). Uma técnica que tem obtido bons resultados é a utilização de um 

placa com gancho. No seu estudo, Gstettner et al, revelou melhores resultados no tratamento 

com a placa do que o tratamento conservador (constant score 90,4 vs. 80,7) (15). No entanto 

também reportou falência, nomeadamente a erosão do através do acrómio do gancho. Este 

método não obteve bons resultados, quando comparado à técnica de Weaver-Dunn (39). Di 

Francesco et al trataram por meio de uma placa com gancho 20 pacientes com luxação tipo III, 

com 85% os resultados bons a excelentes e Constant score de 91pts (16). Para além destes 

resultados, 17 doentes tinham, na RM, cicatrização dos ligamentos CC. Ao final do 1º ano, 3 

doentes tinham perdido a redução. Kienast et al, também usando placa com gancho, obteve 

um constant score médio de 92,4 pts, com 89% dos resultados bons a excelentes (5). A 



! 10!

percentagem de complicações foi de 10,6%, com re-luxação após retirada da placa e infecção 

superficial da pele a causaram mais de metade das complicações.  

Apesar desta grande variedade de técnicas cirúrgicas, nenhuma provou ser eficaz o suficiente 

para ser o Gold-standard. Muitos problemas com a avaliação das cirurgias, é o tamanho 

pequeno dos grupos, e pluralidade das cirurgias, que não permitem uma correta comparação 

entre elas. No entanto, pode-se retirar desta análise que algumas técnicas parecem obter 

melhores resultados que outras. A fixação da articulação, apesar de aparentemente eficaz 

temporariamente, possui uma alta taxa de complicações. Os métodos com melhores 

resultados, e por isso, à partida mais recomendado, são a utilização de tendão de semi-

tendinoso, extensor do hálux ou grácilis. Estes possuem uma biomecânica mais parecida com 

os ligamentos nativos e oferecem resultados a médio prazo muito bons em comparação com 

as outras técnicas analisadas. No entanto, é necessário uma investigação mais aprofundada, 

nomeadamente no desenvolvimento do material utilizado para fixação ao osso. Uma vez 

resolvida a questão, a utilização destes tendões poderá vir a tornar-se o Gold-standard do 

tratamento cirúrgico da luxação AC. 

 

Cirurgia artroscópica vs. Cirurgia aberta 

A cirurgia artroscópica, é uma área com grande potencial no tratamento da luxação acrómio-

clavicular. A cirurgia aberta possui muitas complicações, daí a cirurgia artroscópica poder vir a 

melhorar a panorama cirúrgico e abrir novas portas no tratamento destas lesões. Numa 

comparação com a mesma técnica por via aberta, a cirurgia artroscópica obteve menos 

complicações (redução de cerca de 30% para 12%) (40). Numa primeira instância, temos a 

problemática da cicatriz. Com a cirurgia artroscópica a incisão é mais pequena, melhorando os 

resultados estéticos da cirurgia e diminuindo complicações resultantes da dor cicatricial (2, 41). 

Como a incisão é mais pequena e a agressão tecidular menor, resultam menos efeitos 

adversos com menos dor e inflamação local(2, 41). Outra importante vantagem da artroscopia 

é manter absolutamente intacta a musculatura deltóide (40). Melhor visualização das estruturas 

é conseguida com o recurso à artroscopia, o que permite uma maior precisão no 
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posicionamento do material, reduzindo o número de falências(41, 42). Esta melhor visualização 

permite a correta observação de estruturas adjacentes, minimizando os riscos de lesão quer de 

nervos, quer de vasos ou outros tecidos envolventes da articulação (41). O tratamento de 

lesões associadas, também poderá ser um importante factor, uma vez que cerca de 25% das 

luxações apresentam lesões  intra-articulares cuja visualização por via aberta não é fácil (42).   

As técnicas cirúrgicas utilizadas na cirurgia artroscópica são baseadas nos princípios utilizadas 

na cirurgia aberta. 

Boileau et al, publicaram os seus primeiros resultados da técnica de Weaver-Dunn artroscópico 

(43), apresentando resultados  satisfatórios, ou muito satisfatórios, na maioria dos doentes. 9 

de 10 doentes operados, regressaram ao mesmo nível de  atividade desportiva que tinham 

antes da lesão. O Subject Shoulder Value subiu de 36% para 82,5% e não existiram perdas de 

redução. Apenas foi reportado uma complicação, resultante de uma infecção superficial num 

dos pacientes. A técnica de Weaver-Dunn modificada foi usada também por Hosseini et al, com 

o autor a relatar bons resultados, sem complicações a reportar, e sem perdas de redução da 

luxação (44) 

.Murena et al, publicaram a sua série dos primeiros 16 doentes tratados em fase aguda, com 

redução da luxação e fixação simples com botão extracortical sob controle artroscópico(42). 

Obtiveram bons resultados, com o Constant score final a fixar-se nos 97 pts. Refere que todos 

os pacientes recuperaram  a mobilidade completa do ombro e ficaram assintomáticos pelo que 

estão  satisfeitos com os resultados da cirurgia, embora 25% tenham perdido a redução 

conseguida com a cirurgia e tendo também reportado infecção superficial em dois pacientes 

(12,5%). 

Vários autores, tentaram ir mais longe na fixação anatómica desta articulação utilizando um 

duplo feixe sintético com botão extracortical para proporcionar melhor cicatrização e 

mimetização funcional dos ligamentos coracoclaviculares. Salzmann et al(45), reportaram a 

sua experiência com esta técnica, tendo obtido uma melhoria do score de Constant dos 34,5 

para 94,3 pts, o que revela uma grande melhoria na função do ombro operado. Dos 23 

pacientes, 22 não tinham dor com o movimento. Ainda assim, registaram 3 complicações: uma 

fractura da apófise coracóide, uma perda de fixação do material e uma infecção superficial. 



! 12!

Scheibel et al, tal como Salzmann et al, reconstruiram os ligamentos CC utilizando um duplo-

feixe de “tight-rope” (41).  O Constant Score  foi de 91,5 pts, com alta taxa de resultados bons a 

excelentes, revelando muito boa função do ombro após a cirurgia. A distância CC foi reduzida 

de 22,1mm pré-op para 8,9mm pós-op (distancia CC contra-lateral era de 8,6mm). Não 

observaram fracturas da apófise coracoide ou da clavícula nem perda de redução. No entanto 

89,3% dos doentes tiverem algum grau de migração dos implantes, sem que isso afectasse os 

resultados.  

Outro autor a utilizar a mesma técnica foi Cohen (40).  No seu estudo, o Constant score foi de 

91 pts, sem pacientes com dores após a correção. O regresso ao trabalho foi feito após 8 sem 

e ao desporto após 4 meses. 90% dos pacientes ficou satisfeito com os resultados e repetiria o 

procedimento. 

Entre as técnicas aqui descritas, as vantagens da fixação anatómica em fase aguda dos 

ligamentos coracoclaviculares com duplo tight parece ser consensual.  O problema deste tipo 

de análise, é o baixo número de participantes em cada um dos estudos, o que limita o valor das 

possíveis conclusões a retirar. Ainda assim, parecem ficar bem patentes os bons resultados, 

com um Constant score consistentemente acima dos 90 pts. Os  problemas habitualmente 

reportados nos estudos, prendem-se com a eventual perda de fixação do material, Nos doentes 

com mais de 3 semanas de lesão a opçãp por fixação apenas com material sintético já não é 

tão consensual. A possibilidade de fazer uma verdadeira reconstrução dos ligamentos conóide 

e trapezóide com recurso a isqueotibiais, por via artroscópica, ainda que reforçada por material 

sintético, poderá no futuro ganhar mais adeptos, à semelhança do que sucedeu na cirurgia 

aberta. È necessário no entanto aguardar por resultados de séries mais extensas e com recuos 

maiores, para poder definir com segurança o  Gold-Standard no tratamento destas lesões. 

 

Conclusão 

O tratamento das luxações acromioclaviculares tipo III embora ainda um tema controverso, 

parece poder apontar para algumas certezas. A opção por um tratamento cirúrgico em primeira 

escolha em atletas e trabalhadores manuais pesados é consensual. Sem qualquer dúvida 
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também, como comprovam as diferenças nos scores avaliados, a cirurgia em fase aguda, isto é 

até às 3 semanas, apresenta vantagens. Ainda estão em desenvolvimento técnicas de 

reconstrução anatómico, nomeadamente com recurso a tendões isqueotibiais, para tentar 

ultrapassar os problemas da fase crónica. Por último a opção pela cirurgia artroscópica parece 

um caminho inevitável, pela superioridade da cirurgia minimamente invasiva relativamente à 

abordagem clássica.  
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envio desta declaração com a assinatura de todos os autores.

4. Arquivos anexados: Anexar arquivos que devem permitir a leitura

pelos programas do Microsoft Office®, contendo respectivamente:

a) Arquivo de texto com página de rosto, resumo em português e

inglês, palavras-chave, keywords, texto, referências bibliográficas e

títulos e legendas das figuras, tabelas e gráficos;

b) Arquivo de tabelas, figuras e gráficos separados. Caso sejam

submetidas figuras ou fotografias cuja resolução não permita uma

impressão adequada, o Conselho de Redacção poderá solicitar o envio

dos originais ou cópias com alta qualidade de impressão;

c) Sugere-se fortemente que os os autores enviem os arquivos de texto,

tabelas, figuras e gráficos em separado. Deve ser criada uma pasta

com o nome abreviado do artigo e nela incluir todos os arquivos

necessários. Para anexar à mensagem envie esta pasta em formato

comprimido (.ZIP ou . RAR).

Instruções para envio por correio postal

1. Enviar para:

Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

SPOT – Rua dos Aventureiros, Lote 3.10.10 – Loja B

Parque das Nações

1990-024 Lisboa - Portugal

2. Incluir uma carta de submissão, assinada por todos os autores,

assegurando que:

a) o artigo é original;

b) o artigo nunca foi publicado e, caso venha a ser aceite pela Revista

Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, não será publicado noutra

revista;

c) o artigo não foi enviado a outra revista e não o será enquanto em

submissão para publicação na Revista Portuguesa de Ortopedia e

Traumatologia;

d) todos os autores participaram na concepção do trabalho, na análise

e interpretação dos dados e na sua redacção ou revisão crítica;

e) todos os autores leram e aprovaram a versão final;

f) não foram omitidas informações sobre financiamento ou conflito

de interesses entre os autores e companhias ou pessoas que possam

ter interesse no material abordado no artigo;

g) todas as pessoas que deram contribuições substanciais para o artigo,

mas não preencheram os critérios de autoria, são citadas nos

agradecimentos, para o que forneceram autorização por escrito;

h) os direitos de autor passam para a Sociedade Portuguesa de

Ortopedia e Traumatologia, caso o artigo venha a ser publicado.

3. O original deve ser enviado numa cópia impressa em folha de papel

branco, tamanho A4 (210x297mm); margens de 25mm; espaço duplo;

fonte Times New Roman, tamanho10 ou 12; páginas numeradas no canto

superior direito, a começar pela página de rosto. Não usar recursos de

formatação, tais como cabeçalhos e rodapés. Utilizar preferencialmente

formato Word, podendo utilizar também PDF, Text, ou RTF.

4. Enviar uma cópia do original em disquete ou CD, que contenha apenas

arquivos relacionados ao artigo.

Orientações para cada secção do material a submeter

Cada secção deve ser iniciada numa nova página, na seguinte ordem:

página de rosto, resumo em português incluindo palavras-chave, resumo

em inglês incluindo keywords, texto, agradecimentos, referências

bibliográficas, tabelas (cada tabela completa, com título e notas de rodapé,

em página separada), gráficos (cada gráfico completo, com título e notas

de rodapé em página separada) e legendas das figuras.

Página de rosto

A página de rosto deve conter todas as seguintes informações:

a) Título do artigo, conciso e informativo, evitando abreviaturas;

b) Título na língua inglesa;

c) Título abreviado (para constar no cabeçalho das páginas), com

máximo de 100 caracteres, contando os espaços;

d) Nome de cada um dos autores (o primeiro nome e o último

sobrenome devem obrigatoriamente ser informados por extenso; todos

os demais nomes aparecem como iniciais);

e) Titulação mais importante de cada autor;

f) Nome, endereço postal, telefone, fax e endereço electrónico do autor

responsável pela correspondência;

g) Nome, endereço postal, telefone, fax e endereço electrónico do

autor responsável pelos contactos prévios à publicação;

h) Identificação da instituição ou serviço oficial ao qual o trabalho está

vinculado;

i) Declaração de conflito de interesse (escrever “nada a declarar” ou

declarar claramente quaisquer interesses económicos ou de outra

natureza, que se possam enquadrar nos conflitos de interesse);

j) Identificação da fonte financiadora ou fornecedora de equipamento

e materiais, quando for o caso;

Resumo

O resumo deve ser submetido em duas línguas: português e inglês. O

resumo deve ter no máximo 250 palavras. Todas as informações que

aparecem no resumo devem aparecer também no artigo.

Abaixo do resumo, devem constar três a dez palavras-chave que auxiliarão

a inclusão adequada do resumo nas bases de dados bibliográficas. As

palavras-chave em inglês (keywords) devem preferencialmente estar

incluídas na lista de “Medical Subject Headings”, publicada pela U. S.

National Library of Medicine, do National Institute of Health, e disponível

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

O resumo deve ser estruturado conforme descrito a seguir:

Resumo de artigo original:

Objectivo: Informar por que o estudo foi iniciado e quais foram as

hipóteses iniciais, se houve alguma. Definir precisamente qual foi o

objectivo principal e os objectivos secundários mais relevantes.

Material e Métodos: Informar sobre o desenho do estudo, o contexto ou

local, os pacientes ou materiais e os métodos de trabalho e de obtenção de

resultados.

Resultados: Informar os principais dados, intervalos de confiança e

significado estatístico.

Conclusões: Apresentar apenas conclusões apoiadas pelos dados do estudo

e que contemplem os objectivos, bem como sua aplicação prática.

Resumo de artigo de revisão:

Objectivo: Informar por que a revisão da literatura foi feita, indicando se

foca algum factor em especial, como etiopatogenia, prevenção,

diagnóstico, tratamento ou prognóstico.

Fontes dos dados: Descrever as fontes da pesquisa, definindo as bases de

dados e os anos pesquisados. Informar sucintamente os critérios de

selecção de artigos e os métodos de extracção e avaliação da qualidade das

informações.

Síntese dos dados: Informar os principais resultados da pesquisa, sejam

quantitativos ou qualitativos.

Conclusões: Apresentar as conclusões e suas aplicações clínicas, limitando

generalizações aos domínios da revisão.

Resumo de caso clínico

Objectivo: Informar por que o caso merece ser publicado, com ênfase nas

questões de singularidade ou novas formas de diagnóstico e tratamento.

Descrição: Apresentar sinteticamente as informações básicas do caso, com

ênfase nas mesmas questões singularidade.

Comentários: Conclusões sobre a importância do caso clínico e as

perspectivas de aplicação prática das abordagens inovadoras.

Normas de Publicação
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Texto

O texto dos artigos originais deve conter as seguintes secções, cada uma

com o seu respectivo subtítulo:

a) Introdução: sucinta, citando apenas referências estritamente

pertinentes para mostrar a importância do tema e justificar o trabalho.

No final da introdução, os objectivos do estudo devem ser claramente

descritos.

b) Material e Métodos: descrever a população estudada, a amostra e

os critérios de selecção; definir claramente as variáveis e detalhar a

análise estatística; incluir referências padronizadas sobre os métodos

estatísticos e informação de eventuais programas de computação.

Procedimentos, produtos e equipamentos utilizados devem ser

descritos com detalhes suficientes para permitir a reprodução do

estudo. Deve incluir-se declaração de que todos os procedimentos

tenham sido aprovados pela comissão de ética da instituição a que está

vinculado o trabalho.

c) Resultados: devem ser apresentados de maneira clara, objectiva e

com sequência lógica. As informações contidas em tabelas ou figuras

não devem ser repetidas no texto. Deve-se preferir o uso de gráficos

em vez de tabelas quando existe um número muito grande de dados.

d) Discussão: deve interpretar os resultados e compará-los com os

dados já descritos na literatura, enfatizando os aspectos novos e

importantes do estudo. Devem-se discutir as implicações dos achados

e as suas limitações, bem como a necessidade de pesquisas adicionais.

As conclusões devem ser apresentadas no final da discussão, levando

em consideração os objectivos iniciais do estudo.

O texto dos artigos de revisão não obedece a um esquema rígido de

secções.

O texto dos casos clínicos deve conter as seguintes secções, cada uma com

o seu respectivo subtítulo:

a) Introdução: apresenta de modo sucinto o que se sabe a respeito da

patologia em questão e quais são as práticas actuais de abordagem

diagnóstica e terapêutica.

b) Descrição do(s) caso(s): o caso é apresentado com detalhes

suficientes para o leitor compreender toda a evolução e os seus

factores condicionantes. Quando o artigo descrever mais de um caso,

sugere-se agrupar as informações em tabela.

c) Discussão: apresenta correlações do(s) caso(s) com outros descritos

e a sua importância para a prática clínica.

Agradecimentos

Devem ser breves e objectivos, somente a pessoas ou instituições que

contribuíram significativamente para o estudo, mas que não tenham

preenchido os critérios de autoria. Os integrantes da lista de agradecimento

devem dar a sua autorização por escrito para a divulgação de seus nomes,

uma vez que os leitores podem supor seu endosso às conclusões do estudo.

Referências bibliográficas

As referências bibliográficas devem ser numeradas e ordenadas segundo

a ordem de aparecimento no texto, no qual devem ser identificadas pelos

algarismos árabes respectivos entre parêntesis. Se houver mais de 6

autores, devem ser citados os seis primeiros nomes seguidos de “et al”. Os

títulos de revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no

Índex Medicus,. Uma lista extensa de periódicos, com as suas respectivas

abreviaturas, está disponível através da publicação da NLM “List of Serials

Indexed for Online Users”  em http://www.nlm.nih.gov/tsd/journals.

As referências bibliográficas devem estar em conformidade com os

requisitos uniformes para artigos submetidos a revistas biomédicas

(“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical

Journals”), publicado pelo Comité Internacional de Editores de Revistas

Médicas (estão disponíveis exemplos de referências bibliográficas em:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)

Listam-se em seguida alguns exemplos de referência bibliográfica:

1. Artigo padrão

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in

HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

2. Livro

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical

microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

3. Capítulo de livro

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in

human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The

genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-

113.

4. Teses e dissertações

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of

Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central

Michigan University; 2002.

5. Trabalho apresentado em congresso ou similar (publicado)

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational

effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller

J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP

2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic

Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer;

2002. p. 182-91.

6. Artigo de revista eletrónica

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA

acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the internet]. 2002 Jun

[cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://

www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.

7 Sítio na Internet

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association

of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16;

cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Artigos aceites para publicação, mas ainda não publicados, podem ser

citados desde que seguidos da indicação “in press”. Observações não

publicadas e comunicações pessoais não podem ser citadas como

referências; se for imprescindível a inclusão de informações dessa

natureza no artigo, elas devem ser seguidas pela observação

“observação não publicada” ou “comunicação pessoal” entre

parênteses no corpo do artigo.

Tabelas

Cada tabela deve ser apresentada em folha separada, numerada na ordem

de aparecimento no texto, e com um título sucinto, porém explicativo.

Todas as notas explicativas devem ser apresentadas em notas de rodapé e

não no título, identificadas pelos seguintes símbolos, nesta sequência:

*,†,‡,§,||,,**,††,‡‡. As tabelas não devem conter linhas verticais ou

horizontais a delimitar as células internas.

Figuras (fotografias, desenhos, gráficos)

Todas as figuras devem ser numeradas na ordem de aparecimento no texto.

As notas explicativas devem ser apresentadas nas legendas. As figuras

reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar a fonte e ser

acompanhadas por uma carta de permissão de reprodução do detentor dos

direitos de autor. As fotografias não devem permitir a identificação do

paciente ou devem ser acompanhadas de autorização por escrito para

publicação.

As imagens em formato digital devem ser anexadas nos formatos TIFF ou

JPEG, com resolução entre 300 e 600 ppp, dimensão entre 15cm e 20cm

e a cores, para possibilitar uma impressão nítida. As figuras serão

convertidas para o preto-e-branco só para efeitos de edição impressa. Caso

os autores julguem essencial que uma determinada imagem seja colorida,

solicita-se contacto com os editores. As imagens em formato de papel

devem conter no verso uma etiqueta com o seu número, o nome do

primeiro autor e uma seta indicando o lado para cima.

Normas de Publicação
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Legendas das figuras

Devem ser apresentadas em página própria, devidamente identificadas

com os respectivos números.

Abreviaturas, símbolos e acrónimos

Devem ser evitados, principalmente no título e resumo. O termo completo

expandido deve preceder o primeiro uso de uma abreviatura, símbolo ou

acrónimo.

Unidades de medida

Devem ser usadas as Unidades do Sistema Internacional (SI), podendo

usar-se outras unidades convencionais quando forem de uso comum.

Normas de Publicação
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General Information

The Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology is the scientific

publication of the Portuguese Society of Orthopaedics and Traumatology

(SPOT).

The Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology publishes

articles in the area of Orthopaedics, Traumatology and related sciences.

The official language of the journal is Portuguese, with articles presented

bilingually in both Portuguese and English. The texts are published in

Portuguese in accordance with the rules of the new Portuguese Spelling

Agreement and are converted by the software Lince (ILTEC © 2010).

Editorial Review

Articles submitted for publication are first assessed by the Editorial

Committee to ensure that they comply with the minimum standards

required by the journal and with general publishing norms. They are then

subjected to a double-blind peer review process, involving referees from

institutions other than the authors’ affiliation.

The article may be:

- Accepted for publication without modifications;

- Provisionally accepted, subject to alteration;

- Rejected as unsuitable for the Portuguese Journal of Orthopaedics and

Traumatology.

If alterations are suggested, these should be introduced and the article

returned within a period of thirty days.

Proofs will be sent to the author (s), indicating the period allowed for

revision, in accordance with the journal’s publication requirements. This,

however, should not exceed five working days. Failure to comply with the

period established may result in the non-acceptance of the authors’ revised

version, with the necessary revision being carried out by the Journal.

Types of articles published

Original Articles: these include controlled randomised studies, diagnostic

test studies, other descriptive or intervention studies, and basic research

of interest for Orthopaedics and Traumatology. The text should be between

2000 and 4000 words in length, excluding tables and references. The

number of references should not exceed 30.

Clinical Cases: these include accounts of clinical cases or unusual

situations, rare illnesses or ones that have never before been described, and

innovative forms of diagnosis or treatment. The text should consist of: a

brief introduction, indicating the importance of the topic and the author’s

objectives in presenting the case; a summarized account of the case; and

commentaries, discussing relevant aspects and comparing the case with

others described in the literature. The text should be no longer than 2000

words in length, excluding references and tables. The number of references

should not exceed 15.

Reviews: these should be up-to-date critical reviews of the literature upon

subjects of clinical importance, including meta-analytical studies. They

will generally be written upon invitation, although may also be proposed

by authors. They should be no longer than 6000 words, excluding

references and tables. Bibliographic references should be recent and be

between 30 and 100 in number.

Educational Articles:  articles on didactic subjects, devoted to

postgraduate training in the area of Orthopaedics and Traumatology. They

will generally be written at the invitation of the Editor, though may also

be proposed by authors.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Research Articles: these include the presentation of research in basic or

clinical areas of Orthopaedics and Traumatology, or similar.

Technical Notes: include a detailed description of surgical techniques or

other related field of Orthopaedics and Traumatology..

Foreign Articles: these are written upon invitation by foreign authors

about subjects within their area of specialization.

Special Articles: these are texts that are not classifiable in any of the above

categories, but which the Editorial Committee judges to be of special

interest for the publication. Special criteria may be applied for the

reviewing of these articles.

Letters to the Editor: these should discuss, criticise or comment upon

articles published in the Portuguese Journal of Orthopaedics and

Traumatology, and should be no longer than 1000 words, including up to

six bibliographic references. Whenever possible, a response from the

authors will be published alongside the letter. The Editorial Committee

may also invite Section Editors and the presidents of other scientific

societies to offer critical commentaries upon selected articles, which will

be published in the Journal in the form of “Crossfire”.

Instructions for authors

General guidelines

The article (including tables, illustrations and bibliographic references)

should comply with the general requirements of articles submitted to

biomedical journals (“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted

to Biomedical Journals”) published by the International Committee of

Medical Journal Editors (see latest update from April 2010, available at

http://www.icmje.org).

Authors are advised to keep a copy of material submitted. Materials will

not be returned to authors, irrespective of method of submission (e-mail

or post).

Instructions for online submission

1. The Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology gives

preference to the online submission of articles at the website of the

Portuguese Society of Orthopaedics and Traumatology.

2. For online submission authors should access the site www.spot.pt,

select the area of RPOT and follow the instructions.

Instructions for email submission

1. The Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology accepts the

submission of articles by e-mail. Send to: rpot@spot.pt

2. Subject: This should be the abbreviated title of the article.

3. Body of message: This should contain the title of the article and name

of the author responsible for pre-publication contacts, followed by a

declaration guaranteeing that:

a) the article is original;

b) the article has not been previously published and, if accepted by

the Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology, it will not

be published in any other journal;

c) the article has not been sent to any other journal, and will not be

while it is being considered for publication by the Portuguese Journal

of Orthopaedics and Traumatology;

d) all the authors participated in the design of the study, analysis and

interpretation of data, writing up and critical revision;

e) all the authors have read and approved the final version;

f) no information has been omitted as regards financing or any

conflicts of interest that may arise between the authors and companies

or individuals with possible interests in the material covered in the

article;
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g) all the people who made substantial contributions to the article, but

who do not fulfill the criteria of authorship, are listed in the

Acknowledgments, thereby being in a position to supply written

authorization;

h) upon publication of the article, copyright will pass to the

Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology.

NOTE: If the article is accepted for publication, authors will be

required to send this declaration containing all their signatures.

4. Attached files: Attached files should be in a format that may be read

by the programmes of Microsoft Office®. These should contain:

a) Text file with cover page, abstract in Portuguese and English,

keywords, text, bibliographic references, and titles and captions for

figures, tables and graphs;

b) Separated files with tables, figures and graphs. If the resolution of

figures or photographs submitted is not of a quality suitable for

printing, the Editorial Committee may request the originals or better

quality copies.

c) We strongly suggest that authors submit their text files, tables,

charts and graphs in separate files. A folder should be created with an

abbreviated name and all necessary files should be included inside.

Compress (. ZIP or. RAR) and attach this folder to the message.

Instructions for postal submissions

1. Send to:

Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

SPOT – Rua dos Aventureiros, Lote 3.10.10 – Loja B

Parque das Nações

1990-024 Lisboa - Portugal

2. Include cover letter, signed by all authors, guaranteeing that:

a) the article is original;

b) the article has not been previously published and, if accepted by

the Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology, it will not

be published in any other journal;

c) the article has not been sent to any other journal, and will not be

while it is being considered for publication by the Portuguese Journal

of Orthopaedics and Traumatology;

d) all the authors participated in the design of the study, analysis and

interpretation of data, writing up and critical revision;

e) all the authors have read and approved the final version;

f) no information has been omitted as regards financing or any

conflicts of interest that may arise between the authors and companies

or individuals with possible interests in the material covered in the

article;

g) all the people who made substantial contributions to the article, but

who do not fulfill the criteria of authorship, are listed in the

Acknowledgments, thereby being in a position to supply written

authorization;

h) upon publication of the article, copyright will pass to the

Portuguese Journal of Orthopaedics and Traumatology.

3. The original should be sent as a printout on white paper, size A4

(210x297mm); margins of 25mm; double spaced; font Times New Roman,

size 10 or 12; pages numbered in right hand corner, beginning with the

cover page. Formatting resources such as headers or footnotes should not

be used. If possible, the articles should be in Word format, though PDF,

Text, or RTF are also acceptable.

4. A copy of the original text should also be sent on a diskette or CD, which

should contain only files pertaining to the article.

Guidelines for each section of the material submitted

Each section should begin a new page, in the following order: cover page,

abstract in Portuguese including keywords, abstract in English including

keywords, text, acknowledgments, bibliography, tables (each complete

table, with title and footnotes, on a separate sheet), graphs (each complete

graph, with titles and footnotes on a separate sheet) and captions for the

figures.

Cover page

The cover page should contain the following information:

a) Title of article, which should be concise and informative and avoid

abbreviations;

b) Title in English;

c) Abbreviated title (to appear at the header of the page) of up to 100

characters, including spaces;

d) Name of each author (first name and last name should be given in

full; all other names may appear as initials);

e) Authors’ (most important) titles;

f) Name, postal address, telephone, fax and e-mail of the author

responsible for correspondence;

g) Name, postal address, telephone, fax and e-mail of the author

responsible for previous contacts with the publication;

h) Affiliation;

i) Declaration of any conflicts of interest (write “nothing to declare”

or clearly declare any economic or other interests that could lead to

conflicts of interest);

j) Identification of finance source or equipment/materials supplier,

where appropriate.

Abstract

The abstract should be submitted in two languages: Portuguese and

English, and should be up to 250 words in length. All information

appearing in the abstract must also appear in the article.

Below the abstract, three to ten keywords should be given that will aid the

inclusion of the abstract in bibliographic databases. Keywords in English

should preferably be included in the list of “Medical Subject Headings”,

published by the U. S. National Library of Medicine, of the National

Institute of Health, and available on http://www.nlm.nih.gov/mesh/

meshhome.html.

The abstract should be structured as follows:

Abstract of original article:

Aim: why the study was launched and the initial hypotheses, if these

existed; precise statement of main aim and most relevant secondary aims.

Material and Methods: design of the study; context or place; patients, or

materials and methods of working and of obtaining results.

Results: main data, reliability intervals and statistical significance. .

Conclusions: this should only include conclusions supported by data from

the study and which are relevant to its aims; practical applications.

Abstract of review:

Aim: why the review was done; factors specially focused upon, such as

etiopathogeny, prevention, diagnosis, treatment or prognosis.

Sources of data: research sources, giving details of databases and years

researched; criteria for the selection of articles and methods of extracting

and assessing information quality.

Summary of data: main results of research, whether quantitative or

qualitative.

Conclusions: conclusions and clinical applications, with generalizations

restricted to the domain of the review.

Summary of clinical case

Aim: reasons why the case deserves to be published, emphasising its

uniqueness or new forms of diagnosis and treatment.

Description: basic information of case presented succinctly, emphasising

the same uniqueness.

Comments: conclusions about the importance of the clinical case and

prospects for practical application of innovative approaches.
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Text

The text of original articles should contain the following sections, each

with its respective subtitle:

a) Introduction: succinct, quoting only strictly pertinent references, to

demonstrate the importance of the subject and justify the work; at the

end of the introduction, the aims of the study should be clearly

described.

b) Material and Methods: the population studied, sample and selection

criteria; variables, clearly defined, and statistical analysis;

standardized references to statistical methods and software used;

procedures, products and equipment, described in enough detail to

allow the study to be replicated. There should also be a declaration that

all procedures have been approved by the ethics committee of the

affiliated institution.

c) Results: these should be presented clearly and objectively and in

logical order. The information contained in tables or figures should

not be repeated in the text. The use of graphs is preferred over the use

of tables when a large quantity of data is being used.

d) Discussion: results should be interpreted and compared with data

already described in the literature, with emphasis given to new and

important aspects of the study. The implications and limitations of

findings should be discussed, and reference should be made to further

research that needs to be carried out. Conclusions should be presented

at the end of the discussion section, taking into consideration the

initial aims of the study.

The text of reviews need not obey a rigid schema of sections.

The text of clinical cases should contain the following sections, each with

its own respective subtitle:

a) Introduction:  succinct presentation about what is known about the

pathology in question and the present diagnostic and therapeutic

approaches used.

b) Description of case(s): the case should be described in enough

detail to enable the reader to understand the whole development and

causes. When more than one case is described, the information should

be presented in the form of a table.

c) Discussion: presenting correlations with other cases described and

suggesting their importance for clinical practice.

Acknowledgments

These should be brief and objective, and involve only persons or

institutions that have contributed significantly to the study, but which do

not fulfill the criteria of authorship. Those included in the

acknowledgments list should give written consent for their names to be

divulged, since readers may presume that they endorse the conclusions of

the study.

Bibliographical references

Bibliographical references should be numbered in the order in which they

appear in the text, and identified by Arabic numerals given in brackets.

If there are more than 6 authors, the first 6 names should be cited, followed

by “et al”. Titles of journals should be abbreviated in accordance with the

style used in the Index Medicus. An extensive list of periodicals, with their

respective abbreviations, is available in the NLM publication “List of

Serials Indexed for Online Users” at http://www.nlm.nih.gov/tsd/journals

Bibliographic references should comply with the standard requirements for

articles submitted to biomedical journals (“Uniform Requirements for

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”), published by the

International Committee of Medical Journal Editors (examples of

bibliographic references are available on http://www.nlm.nih.gov/bsd/

uniform_requirements.html). Some examples of bibliographic references

are listed below:

1. Standard article

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in

HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

2. Book

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical

microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

3. Chapter from book

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in

human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The

genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-

113.

4. Theses or dissertations

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of

Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central

Michigan University; 2002.

5. Work presented at a conference or similar (published)

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational

effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller

J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP

2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic

Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer;

2002. p. 182-91.

6. Article in electronic journal

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA

acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the internet]. 2002 Jun

[cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://

www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.

7 Internet site

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association

of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16;

cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Articles accepted for publication but as yet unpublished may be cited

provided that they are followed by the indication “in press”.

Unpublished observations and personal communications may not be

cited as references; if it is essential to include information of that

nature in the article, this should be followed by the observation

“unpublished observation” or “personal communication” in brackets

within the body of the article.

Tables

Each table should be presented on a separate sheet, numbered according

to order of appearance in the text and with a succinct explanatory title. All

explanatory notes should be presented as footnotes and not in the title,

identified with the following symbols in this order: *,†,‡,§,||,,**,††,‡‡.

Tables should not contain vertical or horizontal lines delimiting internal

cells.

Figures (photographs, diagrams, graphs)

All figures should be numbered in the order in which they appear in the

text. Explanatory notes should be presented as captions. Figures

reproduced from other sources should indicate the source and be

accompanied by a letter giving copyright permission. Photographs should

not allow the patient to be identified or should be accompanied by a

written letter of consent for publication.

Digitalised images should be attached in TIFF or JPEG formats, between

300 and 600 dpi, size between 15 cm and 20 cm and colours. The figures

will be converted to black and white only for print edition. If the authors

consider it essential that a particular image is presented in colours, they

are asked to contact the editors.

Images in paper format should be endorsed on the back with their number,

name of the first author and an arrow indicating the top.

Captions of figures

These should be presented on a separate page, and be duly numbered.
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Abbreviations, symbols and acronyms

These should be avoided, particularly in the title and abstract. The

complete term in its full form should precede the first use of an

abbreviation, symbol or acronym.

Units of measurement

The International System of Units (SI) should be used, though other

conventional units in common usage
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