Normas de Publicação da Revista Portuguesa de Cirurgia

Informação Geral:
A Revista Portuguesa de Cirurgia (RPC) publica trabalhos originais de teor biomédico
relacionados com a área de conhecimento da Cirurgia, tendo como objetivo a divulgação do
conhecimento científico e a promoção da boa prática médica.
A Revista subscreve os princípios definidos pelo COPE (Committee on Publication Ethics, em
www.publicationethics.org) e os requisitos para apresentação de artigos em revistas biomédicas
elaboradas pelo International Commitee of Medical Journal Editors (em www.ICMJE.org).
A política editorial da Revista incorpora no processo de revisão e publicação as Recomendações
de Política Editorial (Editorial Policy Statements) emitidas pelo Council of Science Editors, sobre
a responsabilidade e direitos dos editores das revistas com arbitragem científica.
(http://www.councilscienceeditors.org)
Todos os manuscritos submetidos para publicação são sujeitos a revisão por pares, feita de
forma cega, por revisores externos ao corpo editorial, exceptuando-se os casos identificados
nestas normas.
Na avaliação dos manuscritos submetidos, o editor seguirá as recomendações publicadas pelo
Equator Network (em www.equator-network.org), recomendando aos autores a consulta da
checklist que se adequa ao tipo trabalho a publicar.
Tem periodicidade trimestral, sendo publicada exclusivamente online a partir do número 30.
É
publicada
de
acordo
com
os
princípios
de
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations)

acesso

livre.

Editor e Propriedade:
A RPC é publicada e propriedade da Sociedade Portuguesa de Cirurgia

Sociedades Cientificas
Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cirurgia.

Idiomas de publicação
A RPC publica artigos redigidos em Português, Inglês, Espanhol e Francês.
Todos os manuscritos são publicados com título, resumo e palavras-chave em Inglês.
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Critérios de Autoria
A RPC subscreve o “ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and
Publication of Scholarly work in Medical Journals” ( www.ICMJE.org).
A atribuição de autoria implica a satisfação de 4 condições:
1. Ter contribuição intelectual substancial direta, no desenho e elaboração do artigo.
2. Participar na análise e interpretação dos dados.
3. Participar ativamente na escrita do manuscrito, na revisão dos rascunhos, na revisão crítica
do conteúdo, ou na aprovação da sua versão final.
4. Autores concordarem que são responsáveis pela exatidão e integridade de todo o trabalho.
Todos os que contribuíram para o artigo, mas cuja participação não obedeça às condições atrás
definidas, devem ser referenciados na secção "Agradecimentos".
Ser apresentado como autor não cumprindo estes critérios, é considerado má prática.
Para maior transparência, deverá ser submetido a "Declaração de Autoria e Conflito de
Interesses", onde deve ser especificado o contributo de cada autor para o manuscrito
apresentado e assinada por todos os autores.

Conflitos de Interesse
Todo o conteúdo publicado, incluindo as opiniões expressas, é da exclusiva responsabilidade dos
autores, que devem revelar no momento da submissão a existência ou não de conflitos de
interesse, na "Declaração de Autoria e Conflitos de Interesse". Essa informação será mantida
confidencial durante a revisão do manuscrito e não influenciará a decisão editorial, mas será
publicada caso o artigo venha a ser aceite para publicação.
No caso de existência de dúvidas relativamente ao que constitui um Conflito de Interesse devem
os autores contactar o Editor Chefe (editorchefe@spcir.com).

Direitos Autorais (Copyright)
No momento da submissão do manuscrito, deve ser submetido documento assinado por todos
os autores com transferência dos direitos de autor para a Revista Portuguesa de Cirurgia /
Sociedade Portuguesa de Cirurgia, estando implícita a vinculação da Revista Portuguesa de
Cirurgia / Sociedade Portuguesa de Cirurgia, a partir do momento de aceitação do artigo para
publicação.
Se o artigo contiver extratos (incluindo ilustrações) de, ou for baseado no todo ou em parte em
outros trabalhos com copyright, é da responsabilidade dos autores a obtenção da autorização
escrita dos proprietários para sua reprodução em todos os territórios, edições e em todos os
meios de expressão e línguas. Todos os formulários de autorização devem ser fornecidos aos
editores quando da submissão do artigo.
Relativamente à utilização por terceiros de artigos publicados a Revista Portuguesa de Cirurgia
rege-se pelos termos da licença Creative Commons “Atribuição – uso Não-Comercial – Proibição
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de Realização de Obras derivadas (by-nc-nd)”. Informação
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt)

disponível

em:

A Revista Portuguesa de Cirurgia reserva-se o direito de comercialização do artigo.

Consentimento informado e aprovação ética
A publicação de fotografias, vídeos ou descrições escritas de doentes implica que os autores
submetam documento de consentimento informado assinado pelo doente ou seu
representante legal.
Os autores devem comunicar expressamente que o trabalho de investigação que esteve na base
do artigo original foi aprovado pela Comissão de Ética da Instituição de acordo com a declaração
de Helsínquia (consultar em www.wma.net) e explicita-lo na secção de material e métodos do
manuscrito.

Política de Autoarquivamento
Imediatamente após a publicação online, os autores ficam autorizados a disponibilizar os seus
artigos em repositórios institucionais, desde que mencionem a publicação onde foi publicado
de acordo com as normas em vigor e utilizem ficheiro PDF original do editor.

Processo Editorial
Estilo
Os artigos devem ser escritos de acordo com o “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals” (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/icmjerecommendations/ )
O Editor reserva-se o direito de fazer alterações ao texto desde que as mesmas não desvirtuem
o conteúdo, mas que adaptem o estilo de escrita ao padrão da publicação.

Submissão
Os artigos são submetidos online, por autores registados na página da Revista Portuguesa de
Cirurgia em http://revista.spcir.com/index.php/spcir/about/submissions#onlineSubmissions
Todos os campos solicitados no sistema de submissão online devem ser preenchidos. Para
desambiguação do nome do autor, sugere-se a utilização do identificador ORCID para cada
autor, que poderá ser obtido em http://orcid.org .
No momento da submissão é definido como "Autor Correspondente", aquele que em nome de
todos os co-autores, centraliza os contactos durante o processo de submissão e revisão, sendo
o responsável perante o Editor por garantir que sejam cumpridos todos os requisitos para
publicação do manuscrito. O seu contacto será publicado no manuscrito.
O manuscrito deve ser submetido sob a forma de documento em formato editável (.doc, .docx,
.rtf). Não são aceites artigos submetidos no formato PDF, ou outro não editável.
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Material muito extenso para a publicação com o artigo, designadamente tabelas extensas ou
instrumentos de recolha de dados, poderão ser publicados sendo referenciado como Material
suplementar.
O artigo deve seguir a seguinte estrutura:
Na primeira página:
- Título no idioma de publicação e em inglês.
- Nome de todos os Autores (primeiro e último nome) com os títulos académicos e/ou
profissionais e respectivas afiliação (departamento, instituição, cidade, país).
- Subsídio (s) ou bolsa(s) que contribuíram para a realização do trabalho.
- Morada e e-mail do Autor Correspondente.
Na segunda página:
- Título
- Resumo no idioma de publicação e em inglês.
- Palavras-chave (Keywords). Um máximo de 5 utilizando a terminologia que consta no
Medical Subject Headings (MeSH), http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html .
Nas páginas subsequentes:
- Restante texto do artigo, considerando o Tipo de trabalho e a Secção da revista onde
será publicado. Para que o processo de revisão do artigo seja o mais célere possível, o
artigo deverá ter o texto cuidado e obedecendo aos limites impostos para o respectivo
tipo de artigo.
Após submissão autor correspondente será informado por email da sua recepção, podendo
consultar a evolução do processo de revisão na sua area no site da revista.

Secções e Tipos de Trabalhos
Agenda
Nesta secção serão publicitados eventos futuros de cariz técnico-científico, cujo corpo editorial
considerou de relevo

Artigos de Opinião
Solicitados ou não pelo Editor Chefe, serão preferencialmente artigos de reflexão sobre
educação médica, ética e deontologia médica. Devem estar estruturados com Resumo e
Palavras-chave em Português e Inglês. Não poderão exceder as 2500 palavras, 2 imagens e as 5
referências bibliográficas. Não serão submetidos a revisão por pares sendo a sua aceitação para
publicação da exclusiva competência do Editor Chefe.

Artigos de Revisão
Os Artigos de Revisão constituirão monografias sobre temas atuais, avanços recentes, conceitos
em evolução rápida e novas tecnologias.
Os Editores encorajam a apresentação de artigos de revisão ou meta-análises sobre tópicos de
interesse. Estes artigos não deverão exceder as 5000 palavras as 5 imagens e as 25 referências
bibliográficas.
4

Os Editores poderão solicitar diretamente Artigos de Revisão, não sendo estes submetidos a
revisão por pares sendo a aceitação do mesmo para publicação da exclusiva competência do
Editor Chefe.

Artigos Originais
São artigos inéditos referentes a trabalhos de investigação, casuística ou que, a propósito de
casos clínicos, tenham pesquisa sobre causas, mecanismos, diagnóstico, evolução, prognóstico,
tratamento ou prevenção de doenças. O texto não poderá exceder as 5000 palavras e as 50
referências bibliográficas. Serão submetidos a revisão por pares.

Cadernos Especiais
Nesta secção serão publicados preferencialmente artigos a convite do Editor Chefe, focando
temática designada previamente e de acordo com a orientação editorial do mesmo. Estes artigos
não deverão exceder as 5000 palavras as 5 imagens e as 25 referências bibliográficas. Não serão
submetidos a revisão por pares sendo a aceitação do mesmo para publicação da exclusiva
competência do Editor Chefe.

Casos Clínicos
São relatos de Casos, de preferência raros, didáticos ou que constituam formas pouco usuais de
apresentação.
A convite dos editores poderão ser publicados comentários ao caso.
Não deverão exceder as 1800 palavras, 4 imagens e 15 referências bibliográficas.
Serão submetidos a revisão por pares.

Controvérsias
São trabalhos elaborados a convite dos Editores. Relacionar-se-ão com temas em que não haja
consensos e em que haja posições opostas ou marcadamente diferentes. Serão sempre pedidos
2 pontos de vista, defendendo opiniões opostas. O texto de cada um dos autores não deverá
exceder as 2500 palavras, 2 imagens e 10 referências bibliográficas.

Editoriais
Os editoriais são apenas submetidos a convite do Editor Chefe, relacionando-se com temas da
atualidade, ou com temas importantes publicados nesse número da Revista. Não serão
submetidos a revisão por pares. Não têm resumo nem palavras-chave e não deverão exceder
1800 palavras tendo no máximo 5 referências bibliográficas.

Erratas e Retracções
Nesta secção serão publicadas todas as alterações ou retrações a um artigo publicado
previamente e cujos erros tenham sido detectados posteriormente à sua publicação.

História e Carreiras
Nesta secção serão publicados artigos inéditos referentes a factos e figuras históricas de relevo
para a Cirurgia em Portugal e no Mundo. O texto não poderá exceder as 5000 palavras e as
25referências bibliográficas. Serão submetidos a revisão por pares.
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Imagens para Cirurgiões
Esta secção destina-se à publicação de imagens (clínicas, radiológicas, histológicas, cirúrgicas)
relacionadas com casos cirúrgicos. O número máximo de figuras e quadros será de 3. As imagens
deverão ser de muito boa qualidade técnica e de valor didático. O texto que poderá acompanhar
as imagens deverá ser limitado a 250 palavras. Serão submetidos a revisão por pares.

Leituras Recomendadas
Secção onde serão publicados revisões sumárias de livros, material multimédia ou outros, que
tenham particular relevância para atualização científica e técnica. Limitados a 250 palavras e 1
ilustração. Não submetido a revisão por pares.

Linhas de Orientação Recomendadas (Guidelines)
Nesta secção serão publicadas recomendações para a prática clinica, preferencialmente de
grupos ou entidades de referência nas áreas clinicas em causa. A sua publicação depende da
aprovação pelo Editor Chefe com o parecer do Editor Cientifico.

Passos Técnicos
Artigos com foco em técnica cirúrgica ou relativos a procedimentos cirúrgicos em que os autores
apresentam e descrevem aspetos particulares da mesma com interesse pela sua inovação,
resultados e reprodutibilidade. Limitado a 5000 palavras e 25 referências bibliográficas. Sem
limite de ilustrações, sendo o critério de escolha final determinado pelo Editor Chefe.

Textos Fundamentais
Textos que, pela sua relevância científica, são considerados pelo Editor Chefe como relevantes
para o conhecimento na área da cirurgia.

Resumos
Nesta secção serão publicados resumos de apresentações em reuniões da Sociedade Portuguesa
de Cirurgia ou entidades afiliadas. Resumos dos trabalhos têm avaliação por pares.
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