NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO 5º FÓRUM CIENTÍFICO DA FHEMIG

Normas de Publicação de Artigos Completos segundo a RMMG – Orientações aos autores:
1. Revista Médica de Minas Gerais (RMMG) destina se à publicação de artigos originais,
revisões, atualizações terapêuticas, relatos de casos, notas técnicas, comentários, pontos de
vista e imagens inéditas das especialidades médicas e demais ciências da saúde.
2.

A revista tem periodicidade trimestral de acordo com agenda própria, além das publicações
em forma de Suplemento (formato este em que se enquadraram as publicações do Fórum
da FHEMIG).

2.1. Para efeito de categorização dos artigos, considera-se:
a) Artigo Original: trabalhos que desenvolvam crítica e criação sobre a ciência, tecnologia
e arte da medicina, biologia e matérias afins que contribuam para a evolução do
conhecimento humano sobre o homem e a natureza.
b) Artigos de Revisão: trabalhos que apresentam síntese atualizada do conhecimento
disponível sobre medicina, biologia e matérias afins, buscando esclarecer, organizar,
normatizar, simplificar abordagem dos vários problemas que afetam o conhecimento
humano sobre o homem e a natureza.
c) Atualização Terapêutica: trabalhos que apresentam síntese atualizada do conhecimento
disponível sobre a terapêutica em medicina, biologia e matérias afins, buscando
esclarecer, organizar, normatizar, simplificar a abordagem sobre os vários processos
utilizados na recuperação do ser humano de situações que alteram suas relações saúde
doença.
d) Relato de Caso: trabalhos que apresentam a experiência médica, biológica ou de
matérias afins em função da discussão do raciocínio, lógica, ética, abordagem, tática,
estratégia, modo, alerta de problemas usuais ou não, que ressaltam sua importância na
atuação prática e mostrem caminhos, conduta e comportamento para sua solução.
e) Educação Médica: trabalhos que apresentam avaliação, análise, estudo, relato,
inferência sobre a experiência didático-pedagógica e filosófica, sobre os processos de
educação em medicina, biologia e matérias afins.

3.

Os manuscritos para publicação nas seções “Artigo Original”, “Artigo de Revisão”,
“Atualização Terapêutica” e “Educação Médica” devem ter até 16 laudas, incluindo
ilustrações e referências que devem limitar-se até 30. Os artigos da seção “Relato de Caso”
devem ter até 8 laudas, incluindo ilustrações e referencias que devem limitar-se até 15. A
Comissão Científica do 5º Fórum reserva-se o direito de recusar artigos acima desses limites.

4. Os trabalhos recebidos serão analisados pela Comissão Científica do 5º Fórum, Revisores e
Consultores Ad Hoc (quando necessário). Um trabalho submetido é primeiramente
protocolado e analisado quanto a sua apresentação e normas, estando estas em
conformidade, o trabalho será repassado a dois revisores. Após receber ambos os pareceres,
a Comissão Científica decide pela aceitação do artigo, pela recusa ou pela devolução aos
autores com as sugestões de modificações. Um manuscrito pode retornar aos autores para
esclarecimentos de acordo com o seguinte cronograma:
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5. Para os trabalhos resultados de pesquisas envolvendo seres humanos, deverá ser
encaminhada uma cópia do parecer de aprovação emitido pelo Comitê de Ética reconhecido
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução do
Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/2012 , e para os manuscritos que envolveram apoio
financeiro, este deve estar explicito claramente no texto e declarados na carta de submissão
a ausência de qualquer interesse pessoal, comercial, acadêmico, político ou financeiro na
publicação do mesmo.
6. Os trabalhos devem ser submetidos ATÉ O DIA 31 DE JULHO DE 2016 para o seguinte e-mail:
forumcientifico.fhemig@gmail.com . Anexando o original (no formato WORD) e suas
respectivas ilustrações, anexos e apêndices; Parecer do Comitê de Ética, quando houver; e
carta de submissão do manuscrito, dirigida à Comissão Científica, indicando a sua
originalidade, a não submissão a outras revistas, as responsabilidades de autoria, a
transferência dos direitos autorais para a revista em caso de aceitação e declaração de que
não foi omitido qualquer ligação ou acordo de financiamento entre o(s) autor(es) e
companhias que possam ter interesse na publicação do artigo. A Carta de Submissão
(MODELO ANEXO) deverá ser assinada e digitalizada, em arquivo pdf.
7. Os manuscritos devem ter a seguinte estrutura e ordem:

• Nome(s) completo do(s) autor(es) acompanhado(s) de sua(s) profissão, maior título,
categoria(s) funcional(is) e respectivas(s) afiliação(ções); indicação da instituição onde o
trabalho foi realizado título;

• Título em português e inglês;

• Palavras-chave e Keywords (três a dez), de acordo com Descritores em Ciências da SaúdeDECS da BIREME/OPAS/OMS versão do Medical Subject Headings (MeSH) do PUBMED) da
National Library of Medicine, (http://decs.bvs.br/);

• Resumo (em formato semiestruturado para os artigos originais) do trabalho em português,
sem exceder o limite de 250 palavras. O resumo no formato semiestruturado deverá ser adotado
para os artigos da categoria “artigos originais”, compreendendo, obrigatoriamente, as seguintes
partes, cada uma das quais devidamente indicada pelo subtítulo respectivo: Introdução;
Objetivos; Métodos; Resultados; Conclusões.

• Abstract (resumo em língua inglesa), consistindo na correta versão do resumo para aquela
língua;

• TEXTO estruturado de acordo com a tipologia do trabalho:
- Artigo Original: Introdução e literatura, Material ou Casuística, Métodos, Resultados, Discussão
e Conclusões;
- Artigos de Revisão: Introdução, revisão da literatura, discussão ou comentários, conclusão;
- Atualização Terapêutica: Introdução, revisão da literatura, discussão ou comentários,
conclusão;
- Relato de Caso: Introdução, descrição do caso, discussão, conclusão;
- Educação Médica: Introdução, desenvolvimento livre, conclusão;

• Agradecimentos (opcional);

• Referências (como especificado no item 8 dessas normas);

• Ilustrações: Tabelas e Figuras

8. Para efeito de normalização adota-se o “Uniform Requirements for Manuscripts (URM) do
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)- Estilo Vancouver - disponível em:
<http://www.icmje.org/>,
em
português:
<http://www.icmje.org/recommendations/translations/portuguese_1999.pdf>

As referências citadas no texto são numeradas consecutivamente, na ordem em que são
mencionadas pela primeira vez, mediante número arábico, sobrescrito, após a pontuação,
quando for o caso, correspondendo às referências listadas no final do artigo, sem parênteses.
As referências devem ser apresentadas de acordo com as normas “Citing Medicine: the NLM
Style Guide for Authors, Editors, and Publishers, 2007, disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/>; versão em português disponível
em:<http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html#pseis>.

Os títulos das revistas são abreviados de acordo com o “Journals Database” do PUBMED,
disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
OU no Portal de Revistas Científicas da BVS, BIREME/OPAS/OMS, disponível em:
http://portal.revistas.bvs.br/?lang=pt
As abreviaturas dos títulos só têm ponto após a última palavra.
Ex. Rev Med Minas Gerais; N Engl J Med.;

9. As ilustrações são denominadas: TABELA (tabelas e quadros) e FIGURA (fotografias, gráficos e
outras ilustrações). Dentro de cada categoria deverão ser numeradas sequencialmente durante
o texto. Exemplo: (Tabela 1, Figura 1). Cada ilustração deve ter um título e a fonte de onde foi
extraída. Cabeçalhos e legendas devem ser suficientemente claros e compreensíveis sem
necessidade de consulta ao texto. As referências às ilustrações no texto deverão ser
mencionadas entre parênteses, indicando a categoria e o número da tabela ou figura. Ex: (Tabela
1, Figura 1). As fotografias deverão ser enviadas conforme as instruções do sistema e não devem
ser incorporadas no editor de texto; podem ser em cores e deverão estar no formato JPG, em
alta resolução (300 dpi) e medir, no mínimo, 10cm de largura (para uma coluna) e 20cm de
largura (para duas colunas). Devem ser nomeadas, possuir legendas e indicação de sua
localização no texto.

10. As medidas de comprimento, altura, peso e volume devem ser expressas em unidades do
sistema métrico decimal (metro, quilo, litro) ou seus múltiplos e submúltiplos. As temperaturas
em graus Celsius. Os valores de pressão arterial em milímetros de mercúrio. Abreviaturas e
símbolos devem obedecer padrões internacionais. Ao empregar pela primeira vez uma
abreviatura, esta deve ser precedida do termo ou expressão completos, salvo se se tratar de
uma unidade de medida comum.

11. Lista de checagem: recomenda-se que os autores utilizem a lista de checagem abaixo para
certificarem-se de que toda a documentação está sendo enviada:

• Copyright - carta de submissão assinada (assinatura digital) por todos os autores;
• Declaração Conflito de interesses;
• Declaração de aprovação de pesquisa pelo Comitê de Ética;
• Autores e afiliações;
• Resumo em português e palavras chaves;
• Abstract e Keywords;
• Texto (com citações numeradas por ordem de aparecimento indicadas por algarismos
arábicos);
• Referências no estilo Vancouver numeradas em ordem de aparecimento das citações no texto;
• Ilustrações numeradas por tipo e ordem de aparecimento;

12. Em casos de não aprovação de artigos, os autores serão comunicados por escrito.

Anexo I (modelo)
Carta de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos Direitos Autorais
Prezado Editor,

Encaminho o artigo intitulado _______________ (título completo do artigo) de autoria
de _______________ (nome e sobrenome de todos os autores) para análise e publicação na
Revista Médica de Minas Gerais (RMMG).
Por meio deste documento, transfiro para a RMMG os direitos do texto do manuscrito
identificado acima, bem como todas as informações contidas em tabelas e/ou ilustrações ou
qualquer outra informação submetida em conjunto com o artigo, quando da sua aceitação para
publicação.
Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que o mesmo, em parte
ou na íntegra, não foi publicado ou está sendo considerado para publicação em outro periódico,
sendo os autores responsáveis por todo o conteúdo.
Este acordo prevê a publicação de todas as informações em qualquer tipo de mídia e
sua veiculação em formato impresso ou eletrônico.
Aos autores é garantido o direito de utilização do artigo em congressos, aulas e
distribuição dentro de universidades, desde que obedeçam as políticas deste documento,
citando a RMMG como a devida fonte do artigo.

Por favor, marque uma das opções abaixo e a seguir assine e date o documento.

 Eu sou o único autor do artigo
 Eu sou o autor que assina em nome de todos os coautores do artigo.

Por favor, envie a cópia escaneada deste formulário, preenchido e assinado, em formato JPG
para o e-mail: revistaprohomine@unilavras.edu.br

___________________________________________
AUTOR E DATA

