
  
Revista MGF&Ciência  

 

A Revista MGF&Ciência é um projeto novo e ambicioso, levado a cabo por             

profissionais dedicados. Esta tem como missão a publicação de trabalhos científicos           

originais e de revisão na área da saúde e prevenção da doença de excelência, com               

vista a melhorar o conhecimento técnico e científico da comunidade médica. Serão            

contemplados para publicação artigos originais, de opinião, de revisão, relatos de caso            

e relatos de prática. Será valorizada e promovida a qualidade científica, a            

imparcialidade e a ética, promovendo o respeito pela condição humana e suas            

diversas facetas.  

  

Informação geral:  
  

A Revista MGF&Ciência possui revisão por pares selecionados externos à          

revista e convidados para esta nobre função. O processo de revisão rege-se de acordo              

com as boas normas de edição biomédica do International Committee of Medical            

Journal Editors (ICMJE) e do Committee on Publication Ethics (COPE).  

A publicação da Revista é feita de forma gratuita no seu website            

(https://mgfciencia.wixsite.com/mgfciencia) e em formato de Open-Access, não       

cobrando quaisquer taxas de submissão ou publicação.  

A submissão de manuscritos deverá ser feita online, diretamente na plataforma           

(https://tinyurl.com/lq97592).  

Os manuscritos propostos não podem ter sido previamente publicados em          

qualquer outra revista, sendo as opiniões e informação veiculada da responsabilidade           

total dos autores.  

Os artigos publicados serão propriedade conjunta da ‘Revista MGF&Ciência’ e          

respetivos autores. Após a sua publicação os autores são livres de disponibilizar os             

seus artigos nos repositórios das suas instituições, devendo mencionar a publicação           

inicial e edição.  

Todos os artigos deverão ser redigidos em Português ou Inglês. Os resumos,            

títulos e palavras-chave devem ser apresentados em ambas as línguas.  
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Condições de autoria:  
  
Todos os autores mencionados devem ter contribuído de forma ativa para o            

trabalho para poderem tomar responsabilidade pública e crédito de autoria. Estes são            

também responsáveis pela exatidão e integridade do trabalho. Consideram-se autores          

todos aqueles que reúnam estas 3 condições:  

1. Contribuição ativa no conteúdo intelectual substancial, no desenho ou         

elaboração do artigo.  

2. Colaboração na colheita, análise e/ou interpretação dos dados;  

3. Participação na redação do manuscrito, na sua revisão ou aprovação de           

versão final.  

Todos os autores deverão assinar o ‘Formulário de Autoria’ (Anexo 1), após            

receção do número de referência atribuído ao seu artigo e enviá-lo para a Revista via               

email, sendo o autor correspondente o intermediário em nome dos co-autores com a             

‘Revista MGF&Ciência’ durante todo o processo de submissão e revisão.  

Após a aceitação do manuscrito o autor correspondente deverá assinar o           

documento de ‘Partilha de Direitos de Autor’ (Anexo 2), em conjunto com os restantes              

autores, digitalizar este documento e enviá-lo para a Revista via email.  

No caso de Trabalhos Originais deve ser apresentado à Revista o certificado de             

aprovação do estudo científico por Comissão de Ética e/ou autorização de entidades            

envolvidas para a realização do mesmo. Os projetos de investigação devem ser            

acompanhados de autorização da Comissão de Ética ou entidade reguladora no           

contexto onde é realizado o estudo. Poderá ser necessária a permissão da Comissão             

Nacional de Proteção de Dados, em caso de dados considerados sensíveis. Os            

projetos de intervenção e relatos de prática devem ser autorizados pelas entidades            

competentes no que concerne ao contexto no qual a atividade é realizada. Nos casos              

dúbios, cabe ao Corpo Editorial a decisão da necessidade de          

autorizações/aprovações.  

No que concerne ao formato de Caso Clínico é mandatória a apresentação de             

um ‘Consentimento Informado’ assinado pelo doente (Anexo 3) e enviado para a            

Revista juntamente com a submissão do artigo. Havendo a envolvência de menores de             

idade/deficientes cognitivos com manifesta incapacidade de compreensão nos        
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trabalhos científicos, é mandatória a existência de Consentimento Informado assinado          

pelos progenitores/cuidadores.  

 

 

Processo de Submissão:  
 

Após a submissão do manuscrito na plataforma, este será encaminhado para            

os revisores externos e o autor correspondente receberá uma notificação da receção            

do manuscrito e do seu número de referência via email. Os manuscritos serão             

avaliados de acordo com os critérios de Originalidade, Atualidade, Clareza de Escrita,            

Método de Estudo apropriado, Validez dos dados, Adequação das conclusões          

(apoiadas pelos dados), Importância e Contributo para o conhecimento científico na           

área.  

O processo de revisão é cego, pelo que os revisores externos não têm             

qualquer acesso à informação relativa aos autores. Os revisores são membros de            

excelência da comunidade científica, destacados nas diversas áreas. Após avaliação,          

estes procederão à estratificação do manuscrito entre ‘Aceite’, ‘Aceite após          

modificações’ propostas pelos consultores científicos ou ‘Recusados’. Os Autores         

dispõem posteriormente de 2 semanas para submeter uma nova versão revista do            

manuscrito.  

Os artigos classificados como ‘Aceites’ ou ‘Aceites após modificações’ serão          

encaminhados para o Corpo Editorial, que terá a decisão final sobre a publicação do              

artigo e estipulará a edição no qual o artigo será publicado. As decisões editoriais são               

baseadas no mérito do trabalho submetido e sua adequação à Revista. O Corpo             

Editorial pode ainda decidir o envio do artigo a outros revisores, quando for pertinente.              

A decisão de aceitação do artigo será posteriormente comunicada aos autores sem            

prazo definido.  

Perante a aceitação do artigo, cabe ao autor o envio do ‘Formulário de Partilha              

de Direitos de Autor’ (Anexo 2).  

A identidade dos revisores é confidencial, sendo apenas revelados os nomes           

dos revisores envolvidos em cada edição da revista no campo dos Agradecimentos.  
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Regras para a redação de manuscritos:  
  

Todos os manuscritos devem ser preparados com um estilo de escrita claro e             

direto, usando a primeira pessoa. O manuscrito deve conter:  

 

1ª página: Página de título (em português e inglês) com os nomes (1º e              

último), grau académico e afiliação dos autores. Referência a subsídios ou bolsas que             

tenham contribuído para a realização do trabalho, morada e email do autor            

correspondente (não necessariamente o 1º autor); 

2ª página: Resumo e 5 palavras-chave (em português); 

3ª página: Resumo e 5 palavras-chave (em inglês);  

4ª página: Texto;  

Seguintes: Referências Bibliográficas e Legendas (quando pertinente) e        

conflitos de interesse (todos os autores devem revelar as associações a que            

pertencem, os interesses financeiros e a assistência editorial recebida de qualquer           

organização ou entidade com interesse financeiro no tema do manuscrito submetido           

para publicação).  

  

Cada uma destas secções deve ser colocada em páginas, começando na 1ª            

página com a 1ª Secção (título e autores).  

Os artigos deverão ser redigidos em Português (à luz do Novo Acordo            

Ortográfico) ou em Inglês, redigidos em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre            

parágrafos de 1,5 linhas, com avanço dos parágrafos em 1 cm, em páginas A4 (com               

margens verticais e horizontais de 2,5 cm) e o formato apresentado em processador             

de texto Word para Windows.  

  

Tipologia de artigos:  

 
Editoriais: Apenas por convite do Corpo Editorial, destinando-se a          

comentários sobre tópicos atuais.  

Não devem exceder as 1200 palavras, nem conter tabelas ou figuras.  
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Máximo de 5 referências bibliográficas.  

Não necessitam de resumo.  

  

Perspetivas: Apenas por convite do Corpo Editorial, destinando-se a         

comentários sobre cuidados de saúde, problemas atuais, gestão em saúde, sociedade,           

epidemiologia ou comentários de especialistas sobre Guidelines recentes.  

Não devem exceder as 1200 palavras, nem conter tabelas ou figuras.  

Máximo de 10 referências bibliográficas.  

Não necessitam de resumo.  

  

Artigos de Opinião: Destinados a críticas construtivas sobre a atualidade          

médica, sociedade ou prática clínica.  

Não devem exceder as 1500 palavras, nem conter tabelas ou figuras.  

Máximo de 5 referências bibliográficas.  

Não necessitam de resumo.  

  

Artigos Originais: Devem ser elaborados segundo a estrutura de: Introdução          

(com Objetivos), Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões,        

Agradecimentos (se aplicável), Referências Bibliográficas, Tabelas e Figuras.  

Não deverão exceder as 4000 palavras, excluindo resumo, referências e          

tabelas.  

Máximo de 6 figuras/tabelas e 40 referências bibliográficas.  

O resumo deve conter um máximo de 250 palavras, sendo estruturado por            

Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.  
  
Artigos de Revisão: Destinam-se a abordar de forma aprofundada o estado           

atual do conhecimento referente a temas de importância.  

Devem ser elaborados segundo a estrutura de: Introdução (com Objetivos),          

Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões, Agradecimentos (se         

aplicável), Referências Bibliográficas, Tabelas e Figuras.  

Não deverão exceder as 3500 palavras, excluindo resumo, referências e          

tabelas.  

Máximo de 4 figuras/tabelas e 60 referências bibliográficas.  
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O resumo deve conter um máximo de 250 palavras, sendo estruturado por            

Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.  

  

Casos Clínicos: Relato de caso clínico com justificada razão de publicação           

(raridade, evolução atípica, inovação terapêutica/diagnóstico, colaboração efetiva entre        

cuidados Primários e Secundários ou Comunidade).  

Devem ser elaborados segundo a estrutura de: Introdução, Descrição do caso,           

Discussão, Referências Bibliográficas, Imagens ou fotos, Tabelas e Figuras.  

Não deverão exceder os 4 autores.  

Máximo de 1500 palavras, excluindo resumo, referências e tabelas.  

Máximo de 4 figuras/tabelas e 15 referências bibliográficas.  

O resumo deve conter um máximo de 250 palavras, sendo estruturado por            

Introdução, Descrição do caso e Discussão.  

  

Relatos de Prática: Relato de evento, atividade na Comunidade ou entre pares            

com vista à promoção da saúde ou ao aumento de conhecimento/treino de            

profissionais em determinadas áreas.  

Devem ser elaborados segundo a estrutura de: Introdução (com Objetivos),          

Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões, Agradecimentos (se aplicável),        

Referências Bibliográficas, Tabelas, Figuras e Imagens ou fotos (se pertinente, sob a            

forma de JPG).  

Máximo de 2000 palavras, excluindo resumo, referências e tabelas.  

Máximo de 5 figuras/tabelas e 15 referências bibliográficas.  

O resumo deve conter um máximo de 250 palavras, sendo estruturado por            

Introdução (com Objetivos), Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões.  

 

Todas as tabelas ou figuras devem ser acompanhadas de legenda, sendo           

auto-explicativas. As tabelas, quadros e figuras deverão ser apresentadas no final do            

artigo ou enviadas sob a forma de anexos em formato Word (preferencial) ou em              

ficheiro à parte em formato Excel. Fotos relativas a casos clínicos devem ser             

submetidas em formato JPG e só serão aceites caso necessárias para a compreensão             

do caso, mantendo-se a privacidade do doente pela ocultação da face ou traços             

distintivos.  
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Os autores são responsáveis pela exatidão e rigor das suas referências           

bibliográficas e correta citação no texto. Devem ser estruturados tendo em conta os             

seguintes exemplos (artigo, Norma de Orientação Clínica, site online):  

  

1. Bub, Kristen L., et al. “Children’s Sleep and Cognitive Performance: A           

CrossDomain Analysis of Change over Time.” Developmental Psychology,        

vol. 47, no. 6, 2011, pp. 1504–1514, doi:10.1037/a0025535.  

  

2. Saúde, Direção-Geral. “Utilização E Seleção de Antiagregantes Plaquetários        

Em Doenças Cardiovasculares.” Norma Da Direção-Geral Da Saúde,        

número 014/2011, atualizada em 2013  

  

3. National Kidney Foundation. “Frequently asked Questions about GFR        

estimates.” Disponível em:   

www.kidney.org/sites/default/files/docs/12-104004_abe_faqs_aboutgfrrev1b_

singleb.pdf. Consultado em 11 de Dezembro de 2016  
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ANEXO 1  

  

Caríssimo Editor da Revista MGF&Ciência  

  

Serve o presente documento para certificar que 

______________ ________________________________________ participou   

ativamente na elaboração do estudo/manuscrito intitulado      

____________________________________________ 

_______________________________________ com o número de referência ______,       

na qualidade de autor principal/co-autor (risque o que não interessa).  

  

Atentamente,  

  

  

_________________________ (Nome em maiúsculas): ______________     

(Assinatura)  
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ANEXO 2  
  

Caríssimo Editor da Revista MGF&Ciência  

O(s) Autor(es) certifica(m) que o artigo intitulado_______________________________  

____________________________________________________________ (Ref_____)  

1. É original, sendo todas as informações apresentadas como factos, baseadas          

em investigação do(s) Autor(es);  

2. Não infringe nenhum copyright em parte ou no seu todo;  

3. Não viola nenhum direito de privacidade;  

4. Não foi publicado ou submetido para publicação previamente;  

5. Os Autores têm direito ao copyright;  

6. Não foi enviesado por relações financeiras ou pessoais.  

  

Mais ainda, declara-se que todos os autores tiveram um contributo ativo no trabalho,             

se responsabilizam por ele e não existe qualquer conflito de interesses na informação             

veiculada por este.  

Ao submeterem o presente trabalho para publicação, os Autor(es) partilham com a            

Revista MGF&Ciência todos os interesses do copyright do artigo.  

  

Atentamente,  

  

O(s) Autor(es):  

  

_______________________ (Nome em maiúsculas): ________________ (Assinatura)  

  

_______________________ (Nome em maiúsculas): ________________ (Assinatura)  

  

_______________________ (Nome em maiúsculas): ________________ (Assinatura)  

  

  

___________________________ (local), ____ de ________________ (mês) de 20___        
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ANEXO 3 | DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

  

  
No caso de se tratar de um relato de caso e/ou qualquer tipologia de artigo que                

contenham fotografias de doente(s), o seu manuscrito deve ser acompanhado por este            

documento. Sem ele, o artigo não será aceite para apreciação. Este formulário            

necessita apenas de ser preenchido pelo autor responsável pela correspondência com           

a revista.  

  
  
  

1. Parte declarativa do profissional  
Eu, _____________________________________________________ (nome do    

profissional) confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e            

inteligível, os procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a           

todas as questões que me foram colocadas e assegurei-me que houve um período de              

reflexão suficiente para a tomada da decisão.  

  

  

Data: ______ Nome: ___________________________________________________________ 
Assinatura do autor correspondente:    

_______________________________________________ 
Nome da pessoa descrita no artigo ou mostrada na fotografia: __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Assunto da fotografia ou do artigo: ________________________________________________  
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2. Parte declarativa da pessoa que consente  
Eu, _____________________________________________ (nome da pessoa que      

consente), dou o meu consentimento para que estas informações relativas ao assunto            

supracitado, apareçam na Revista. Vi e li o material a ser submetido à Revista.  

  

Compreendo o seguinte:  

(1) As informações serão publicadas sem o meu nome anexado e que a Revista             

fará o melhor possível para assegurar o meu anonimato. Compreendo, no entanto, que             

o anonimato completo não pode ser garantido. É possível que alguém, em algum             

lugar, me possa identificar.  

(2) O texto do artigo será revisto com relação ao estilo de redação, gramática,             

coerência e extensão.  

(3) As informações serão colocadas no sítio da internet da Revista, que é            

acessível a médicos e a pessoas leigas.  

(4) Que o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados,          

são necessários para o meu próprio interesse e justificados por razões clínicas            

fundamentadas.  

(5) A Revista não permitirá o uso das informações em propagandas ou           

embalagens ou que estas sejam usadas fora de contexto.  

(6) Poderei revogar o meu consentimento a qualquer momento antes da          

publicação, mas, uma vez que as informações tenham sido comprometidas para           

publicação, não será mais possível revogar o consentimento.  

  

  

Data: ______________ Assinatura: _______________________________________________ 
  
  

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE (se o menor tiver               

discernimento deve também assinar em cima)  
  
  

Nome: ______________________________________________________________________ 
Grau de parentesco: ___________________________________________________________  

Documento de identificação nº: ___________________________________________________  
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