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Criada em 1992
Única revista cientifica oficial da SPMFR
publicação bianual
em língua portuguesa (sendo os resumos dos artigos
científicos, em português, inglês e francês)

Formato: impressão em papel.
Missão
- veículo de informação do “estado da arte” da Medicina Física e de Reabilitação
(MFR) em Portugal, através da publicação dos trabalhos científicos realizados pelos
colegas, assim como, de formação dos Médicos Internos da Especialidade de MFR.
- destinava-se a toda a classe médica, sendo enviada a todos os associados da SPMFR e
a várias sociedades científicas médicas portuguesas.
- Durante os seus primeiros 16 anos, a Revista da SPMFR foi um importante veículo de
aglutinação dos médicos da MFR, assim como de divulgação e afirmação da nossa Especialidade,
situação que se mantêm até a esta data.
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2009
visando a adequação da Revista da SPMFR:

-aos padrões de outras revistas médicas (nacionais e internacionais)
- ao processo de arbitragem científica independente dos manuscritos

- á monitorização da qualidade dos seus conteúdos de publicação e
do trabalho editorial, de organização e produção, a
- á manutenção do cumprimento da sua missão e objetivos,

sofre uma profunda transformação renovadora.
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Renovação
- renomeação do Editor Oficial (SPMFR), do seu contato oficial e
do título da revista (Revista da Sociedade Portuguesa de MFR)
- redefinição da periodicidade da sua publicação (2x/ano)
- registo “oficial” da revista, com a atribuição do ISSN (0872-9204)

- informação do depósito legal da revista (296279/09)
- redefinição do seu âmbito e objetivos, com predominância de
conteúdos nas áreas médica e biomédica,
permitindo a publicação dos trabalhos científicos realizados pelos
médicos da MFR,
formação dos Médicos Internos da Especialidade,
aglutinação dos Fisiatras,
divulgação do “estado da arte” e da afirmação da especialidade de
MFR
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Renovação
- designação da sua audiência (cobertura) a toda a classe
médica (Médicos de MFR e de outras especialidades) e
profissionais de saúde com interesses na área de MFR
- adoção da politica editorial segundo as recomendações da
Editorial Policy Statement do Council of Science Editors
- instituição das línguas oficiais da revista: português, inglês ou
francês
- profunda reestruturação da equipa editorial (com a
designação das respetivas afiliações), que envolveu a criação de
um grupo de Editores Associados (e de Revisores nomeados), de
um Conselho Científico-Editorial, de Consultor Técnico e Editor
Técnico e de Editor-Chefe, num total de cinco funções editoriais,
com atribuições e definições claras.
- manutenção da figura do Diretor da Revista, com definição das
suas funções
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Renovação

-instituição e descrição das várias tipologias de
manuscritos a serem publicados e a sua organização
(artigos originais, artigos de revisão, casos clínicos, artigos
de opnião, editoriais, cartas ao editor, artigos de
consensos…)
- uso obrigatório do Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals
-apresentação das Normas de Publicação e Instruções
para os Autores na submissão de manuscritos, cumprindo
estes o International Commiteee of Medical Journal Editors
(ICMJE) Uniform Requirement (http://www.icmje.org);

sendo estas publicadas na revista e no website da SPMFR
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Renovação
- publicação do título e resumo dos artigos científicos em português e inglês
-inclusão nos artigos científicos de palavras chave em português e inglês, usando
a MeSH (Medical Subjects Headings da NLM)
- definição e o cumprimento da Declaração de Conflito de Interesses, de acordo
com Uniform Requirements Manuscripts – Biomedical Journals - SPMFR Journal
Conflict of Interests.doc (http://www.icmje.org)
- cumprimento do critério da Confidencialidade por parte dos Autores
- publicação de Consentimentos Informados, referentes ao conteúdo dos
manuscritos, sempre que justificado, de acordo com Uniform Requirements
Manuscripts – Biomedical Journals - SPMFR Journal Conflict of Interests.doc
(http://www.icmje.org)
- publicação de Declaração de Cumprimento dos Direitos Humanos e dos
Animais, de acordo com Uniform Requirements Manuscripts – Biomedical
Journals- SPMFR Journal – Human and Animal Rigths.doc
(http://www.icmje.org)
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Renovação
- criação de uma minuta de transferência de direitos e interesses (Copyright)
pelos Autores
- alteração do tipo de papel em que a revista é impressa (acid-free paper)
- uma nova concepção gráfica, com a normalização do “Layout” da Revista
(ISO 8-1977; ISO 18-1981)
- definição e descrição do Processo de Arbitragem Científica (Peer Review)
dos manuscritos propostos para publicação, demonstrando as etapas do processo
editorial de avaliação e revisão científicas versando a qualidade do seu
conteúdo, nomeadamente, quanto ao mérito científico (aspeto primordial da
avaliação), originalidade, importância, objetividade, credibilidade e validade
dos conhecimentos apresentados nos artigos e sua contribuição científica para
a área (bio)médica temática

- afirmação da Qualidade do Trabalho Editorial através da informação sobre o
processo de seleção de artigos, taxas de rejeição e aceitação de manuscritos,
arbitragem pelos pares (internos e externos), declaração de adesão e preceitos
técnicos, declaração de potenciais conflitos de interesse dos autores, correção de
enganos com publicação de erratas, cumprimento das regras editoriais
estabelecidas e da publicação em acid-free paper

4. Processo de Revisão de Artigos:

4.2. Dinâmica do Processo de Revisão ("Peer Review")
7 fases
Etapa

1)Recepção do trabalho: O trabalho é recepcionado pela
Editora-chefe que acusará a sua recepção num prazo de 48horas.
Decisão:

Tempo

Responsável

Até 72 h após
recepção do
trabalho

Editorchefe

1 semana

Editora
Técnica
Consultora
Técnica

Até 2
semanas
após
recepção do
trabalho

Editorchefe

a) Aceita – envio para o Editor-técnico e indicação de
qual o Editor Associado escolhido.
- O trabalho será confidencial e anónimo, uma vez que todos os
elementos de identificação serão retirados pelo Editor Técnico.
- Envia resposta ao autor de decisão de aceitação inclui informação
de que em 1º vai ser verificado o cumprimento das regras
publicação
b) Recusa – envia resposta ao autor.

2) Pré-revisão de regras base (Editora Técnica +

Consultora Técnica)

- após recepção do trabalho por parte da

editora-chefe:

a) OK – envio do artigo aos Editores Associados
b)KO – envio ao autor a solicitar correcções

3) Envio para o Editor Associado:
a) Quer ser um dos revisores: escolhe e envia para um só revisor
b) Não quer ser revisor: envia para dois revisores
c) No caso de trabalho com correcções já implementadas:
I)Revê as correcções (e passa ao ponto 4)
II)Reenvia ao(s) revisor(es) (ponto 3)

Painel de Revisores:
a)Editores Associados
b)Conselho Editorial
c)Outros peritos, escolhidos pelo Editor-associado responsável.
In Revista da SPMFR, Vol 18 / nº2 / Ano 17 (2009)

4. Processo de Revisão de Artigos:
4.2. Dinâmica Processo de Revisão

Etapa

4) Análise pelos revisores: terão 3 semanas após recepção dos
trabalhos para os avaliar e emitir o seu parecer, que deverá ser enviado

ao Editor-associado responsável.

a)Eventual consulta a outro Revisor: O Editorassociado, em caso de dúvida ou discordância entre os
Revisores, poderá pedir pareceres a um terceiro Revisor.

Tempo

Até 3
semanas
após envio
pelo Editorassociado

In Revista da SPMFR, Vol 18 / nº2/ Ano
17 (2009)

7) Envio do trabalho para publicação: simultaneamente à
informação ao autor, o trabalho aceite é enviado para publicação p. Editortécnico.

Editor
associado

a)Até 5
semanas

5) Resposta do editor-associado: o Editor-associado emite
parecer / sugere:
a)Aceitar sem correcções.
b)Não aceitar.
c)Necessidade de correcções:
5.I) Envia os comentários (anónimos) dos revisores ao
Editor técnico, que envia ao autor pedindo as
correcções.
Quando são propostas alterações, o Autor deverá enviar, no
prazo máximo de vinte dias, uma carta ao Editor respondendo
a todas as questões colocadas e uma versão revista do artigo
com as alterações inseridas destacadas com cor diferente.
5. II) O trabalho, depois de revisto/corrigido pelo Autor volta ao
Ed. Técnico que encaminha para o Ed. Assoc . Após correcções
finais, o editor técnico envia o trabalho para o Editor-chefe.
6) Resposta ao Autor: o Editor-chefe deverá informar o autor
da decisão editorial:
a)Aceite. b)Não aceite.

Responsável

Editorassociado e
Editortécnico

Até 2
semanas
após envio
final pelos
editores
associados

Editor Chefe
Editor técnico
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Renovação
- publicação de um numero mínimo de seis e máximo de nove artigos científicos
por revista
- interligação entre o processo de arbitragem científica e de revisão editorial
técnica, elemento primordial para a qualidade de produção, evidenciada, entre
outros, na impressão, no “layout”, nos gráficos, ilustrações e imagens
-renovadas preocupações com a constância da qualidade científica, editorial e
de impressão da revista, a par da manutenção da pontualidade e da
regularidade na publicação

- revisão pós-publicação da Revista com a finalidade de detetar possíveis erros
- informação acerca da entidade responsável pela impressão e da tiragem da
revista

- manutenção do envio da Revista a todos os associados da SPMFR, a várias
sociedades científicas médicas portuguesas e instituições na área da saúde
- instituição dos tipos de financiamentos existentes para a revista, através de
quotas, donativos,…de outras fontes de patrocínio quando existentes (incluindo as dos
Autores), que terão de ser publicadas
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Renovação

- criação de um URL (com ligação ao Website da SPMFR em
língua portuguesa e em língua inglesa)
- publicação dos vários números da Revista da SPMFR no
Website da Sociedade (publicação on line - open acess *)
- criação de uma plataforma informática para a submissão e
arbitragem científica de manuscritos on line, assim como, para
a sua publicação e acesso aberto, via Internet
- passagem do processo de revisão dos manuscritos de double
blinded para single blinded
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A renovação da Revista da SPMFR (e o cumprimento de todos os
requisitos anteriormente referidos) permitiu, durante estes 4 anos,
a candidatura da Revista á indexação a várias entidades de
reconhecido prestígio.

A Revista da SPMFR está, atualmente:
1. no Índex das Revistas Médicas Portuguesas (www.indexrmp.com)
2. indexada na Scielo
3. no site do ICMJE (http://www.icmje.org)
4. no RCAAP (OASIS; B-on)
5. integrada no European Journal of PRM Network
6. patrocinada cientificamente pela Sociedade Internacional da MFR (ISPRM)
7. em integração no Open Journal System
8. em transição para o Open Access em formato bilingue

9. em processo de candidatura à PubMedCentral
10. em processo para candidatura à Medline
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durante estes 4 anos,
- a renovação da Revista da SPMFR
- cumprimento de todos os requisitos anteriormente referidos

Agradecimentos finais:
- Ao anterior Diretor da Revista (Dr. Jorge Lains, Presidente da SPMFR 2007-1013), pelo impulso
criado para a renovação da Revista da SPMFR, visando a sua indexação
- à Drª Helena Donato, Consultora Técnica da Revista da SPMFR, pela orientação e ensinamentos
que permitiram o cumprimento de todos os requisitos (anteriormente descritos) para a renovação da
Revista da SPMFR e sua candidatura á indexação em instituições de reconhecido prestígio científico
- à Drª Maria João Carvalho, Editora Técnica da Revista da SPMFR pelo trabalho desenvolvido em
prol da melhoria da qualidade técnica e de produção da Revista da SPMFR
- a todos os Editores Associados, Revisores e membros do Conselho Científico Editorial que
participaram nos Processos de Arbitragem Científica dos manuscritos propostos para publicação na
revista
- a todos os Autores de artigos científicos (de diferentes tipologias), de artigos de opnião e de editoriais,
que ao submeterem e publicarem na Revista da SPMFR permitiram o seu crescimento científico
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Obrigada pela atenção

