
MODELO-GUIA PARA PREPARAÇÃO DOS RESUMOS PARA A REUNIÃO DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FARMACOLOGIA 

 

Sofia Macário1, Rogério Figueiredo2, Álvaro Castro1,2, Gonçalo Perdigão1 
 

1Departamento ou Instituto, Faculdade, Universidade, Cidade, País; 2Serviço ou Centro ou 

Outro, Instituição, Cidade, País.  

 

Introduction: O Resumo deverá ser escrito em inglês, em folha A4 com margens de 2,5 cm e 

espaçamento simples, em letra Times New Roman 12. O título do trabalho deverá ser colocado 

em letras maiúsculas e em negrito, seguido dos nomes dos autores, após os quais são 

identificadas as Instituições às quais pertencem, através de número em superscript (1). O nome 

do co-autor que apresentará o trabalho deverá ser sublinhado (2). O texto relativo ao título do 

trabalho, aos seus autores e às instituições a que pertencem deverá ser centrado. 

Aims: O corpo do resumo propriamente dito deverá estar organizado em subtítulos (Introdução, 

Objectivos, Material e métodos, Resultados e Conclusões), a negrito.  

Material and methods: Na secção de material e métodos deverá ser feita referência à 

população estudada, para o caso de estudos com humanos, ou à espécie e estirpe de animal, ou 

ainda às células utilizadas. Os métodos deverão conter algumas informações mínimas, tais 

como as doses/concentrações dos fármacos testados e a metodologia empregue. Uma referência 

breve ao tratamento estatístico deve igualmente estar contida na secção de material e métodos. 

Results: Deverão ser descritos os principais resultados obtidos, fazendo referência, quando 

possível e para as questões mais relevantes, aos dados numéricos encontrados, com as devidas 

unidades de medida, erros e significâncias. Não são aceites descrições dos resultados que façam 

referências vagas a dados a apresentar. 

Conclusions: O resumo deve finalizar com uma conclusão do trabalho, de forma sucinta mas 

suficientemente clara. 

 

As referências bibliográficas deverão ser identificadas no texto, através de um algarismo árabe 

entre parêntesis, depois descrito na parte final do resumo segundo o seguinte formato abreviado:  

1 – Francis SH et al. Pharmacol Rev. 2010; 62(3): 525-63; 2 – Priviero FB and Webb RC. J 

Cardiovasc Pharmacol. 2010; 56(3): 229-33. 

 

A identificação de apoio financeiro ou outro deverá ser feita no final do resumo. 

 

 

 

 

 


