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Como publicar um artigo



Publicar um artigo

penoso difícil demorado
cheio de 

vicissitudes



Circuito Editorial



Aplicação dos critérios FINER



Validação

• Original em papel e em formato digital

• Carta assinada pelos autores com pedido de 
publicação

• Declaração de autorização de publicação

• Declaração de conflitos de interesses

• Autorização de agradecimento

• Declaração de consentimento informado/ conduta 
ética (quando aplicáveis)



Processo Editorial



Tipos de artigos

Carta ao Director

Editorial

Documentos

POEM

Clube de leitura



Artigos originais



Artigos originais



Estudos de avaliação e garantia de qualidade

• Não cumprem as normas SQUIRE

• Problemas metodológicos (amostra, descrição da 
intervenção,…)

• Não encerram o ciclo de avaliação e  melhoria da 
qualidade

• Falta de originalidade e de interesse prático

• Fundamentação



Revisões

• Originalidade

• Metodologia sistemática - fontes pesquisadas

• Correcção metodológica

• Interesse na prática clínica

• Aplicabilidade

• Alteração de práticas instituídas



Método REAder



Relatos de caso

• Bem desenvolvidos,

• Interessantes

• Situações frequentes / raras

• Enquadramento e desenvolvimento 

• Artigos breves com fotografias



Porquê publicar na 



Porquê publicar na RPMGF

 Revista médica de língua portuguesa mais lida em 

Portugal

 Prestígio interpares

 Reconhecido rigor - taxa de recusa de cerca de 60%

 Indexada na Scielo

 Orgão oficial da APMGF



Porquê publicar na RPMGF

 Aceita artigos em português, inglês e castelhano

 É conhecida internacionalmente

 Colegas de reconhecido prestígio já publicaram nesta 
Revista

 Open access



Porquê publicar na RPMGF

 Suscita discussão

 Origina novas publicações

 Tem impacto entre os MF e colegas de outras áreas



Porquê publicar na RPMGF

 Valor curricular

 Boa divulgação

 Processo editorial que fornece sugestões de melhoria e 
de suporte

 Antiguidade, constância e regularidade

 Conduta ética e conflitos de interesses



Porque não publicar na RPMGF

 Revista não indexada na MEDLINE

 Sem factor de impacto

 Normas rígidas

 Processo editorial rigoroso,  exigente e demorado





Dificuldades relativas aos artigos

 Não cumprem as normas de publicação

 Não se adequam às secções para onde são submetidos

 Não se adequam ao público alvo

 Não são trabalhos  de boa qualidade



Dificuldades relativas aos artigos

Não observam a  conduta ética indispensável

 Autoria

 Protecção de dados

 Consentimento dos utentes

 Parecer de Comissão de Ética / Declaração de conduta ética

 Conflitos de interesses



Dificuldades relativas aos artigos

 Dificuldades em os autores aceitarem as sugestões 

como oportunidades de melhoria

 Desistência face às adversidades editoriais

 Falta de empenho e de celeridade  por parte dos 

autores, revisores e editores

 Escassez de artigos de investigação original



Problemas 



Problemas

 Demora do processo editorial

 Problemas de comunicação – autor / secretariado 

/editor / revisor



Conclusão

 Estamos em crescimento

 Queremos dar um salto qualitativo e estrutural que nos 

permita a indexação na MEDLINE

 Temos os mesmos problemas das grandes e pequenas 

Revistas

 Precisamos de Revisores 

 Precisamos de artigos de investigação original




