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Envio, recepção e avaliação dos artigos

Mediante comunicação escrita dirigida ao Editor da Revista 
Med os autores enviarão a versão original do artigo por via 
eletrônica ao correio da revista revista.med@unimilitar.edu.
co ou em meio magnético à seguinte endereço:

Editor Revista Med
Decanatura Facultad de Medicina
Tr. 3ª # 49-00, Piso 6º
Bogotá, D.C. Colombia.

Os artigos deverão acompanhar-se de uma carta de apre-
sentação dirigida também ao Editor, na qual os autores 
solicitam submeter o articulo a publicação, junto com o 
formato anexo no que se especifica que o trabalho não foi 
publicado previamente, nem submetido a outra publicação 
simultânea e que todos os autores  concordam, tanto no 
seu conteúdo, quanto com ceder os direitos de publicação 
à Revista Med.

O Editor confirmará os manuscritos recebidos, informando 
aos autores a respeito de sua aceitação para submetê-los a 
avaliação, ou das sugestões para incluí-los neste processo. 
Uma vez aceitados se enviarão a avaliação por pares expe-
rientes, que recomendarão ao Comitê de Publicações sua 
publicação ou rejeição, anexando as respectivas sugestões, 
já sejam metodológicas, de conteúdo, ou de estilo, as que se 
remeterão aos autores para que façam os ajustes sugeridos. 
Se há desacordo, os autores expressarão seus conceitos ao 
editor, quem os enviará a um segundo ou terceiro avaliador 
e com o novo conceito, o Comitê de Publicações tomará 
uma decisão definitiva, que se informará oportunamente 
aos autores.

No  caso de aceitar-se para publicação, os autores só man-
terão os direitos de autoria de seus artigos, pois os direitos 
de publicação passarão a ser propriedade da Revista Med, 
pelo que não se poderão reproduzir parcial ou totalmente 
sem permissão escrita do Editor. De igual jeito os autores 
cederão à Faculdade de Medicina da Universidad Militar 
Nueva Granada de forma exclusiva, os direitos de reprodu-
ção,  distribuição, tradução e de comunicação pública de seu 
trabalho por qualquer meio ou suporte, seja este impresso, 
audiovisual ou eletrônico.

O conteúdo dos artigos publicados na Revista Med é 
de exclusiva responsabilidade dos autores, pelo que não 
representam o pensamento do Editor, nem dos membros 
da revista, nem da Faculdade de Medicina da Universidad 
Militar Nueva Granada.

Tipo de artigos

Se receberão artigos conformes com a tipologia proposta 
por Colciencias que se transcreve a seguir:

1)  Artigo de pesquisa científica e tecnológica. Documento 
que apresenta, de maneira detalhada, os resultados 
originais de projetos de pesquisa experimental, clínica, 
epidemiológica ou socio humanística. A estrutura uti-
lizada geralmente contém quatro apartes importantes: 
introdução, metodologia, resultados, discusion  e con-
clusões.

2)  Artigo de reflexão. Documento que apresenta resultados 
de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, 
recorrendo a fontes originais.

3)  Artigo de revisão. Documento resultado de uma investi-
gação onde se analisam, sistematizan e integram os re-
sultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência ou tecnologia, com o fim 
de dar conta dos avanços e as tendências de desenvol-
vimento. Caracteriza-se por apresentar uma cuidadosa 
revisão bibliográfica de pelo menos 75 referências.

4)  Comunicações: Documento breve que apresenta resulta-
dos originais preliminares ou parciais de uma investiga-
ção científica ou tecnológica, que geralmente precisam 
de uma pronta difusão.

5) Casos clínicos. Documento que apresenta os resultados 
de um estudo sobre uma situação particular com o fim 
de dar a conhecer as experiências técnicas e metodo-
lógicas consideradas num caso específico. Inclui uma 
revisão sistemática comentada da literatura sobre casos 
análogos.

6)  Revisão de tema. Documento resultado da revisão crítica 
da literatura sobre um tema de atualidade  em particular. 
Caracteriza-se por apresentar uma cuidadosa revisão 
bibliográfica de pelo menos 50 referências.

7)  Cartas ao editor. Posições críticas, analíticas ou inter-
pretativas sobre os documentos publicados na revista, 
que a juízo do Comitê de Publicações constituem um 
aporte importante à discussão do tema por parte da 
comunidade científica de referência.

8)  Galeria de imagens médicas: Se receberão fotografias de 
casos clínicos de grande impacto, ou que por sua pouca 
freqüência ameriten ser reconhecidos e divulgados.

Esquema  e elaboração dos artigos

Os artigos deverão estar  redigidos e estruturados conforme 
de acordo às normas internacionais para apresentação de 
artigos científicos estabelecida o Uniform Requirements for 
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Manuscripts Submitted to Biomedical Journal que se podem 
conferir na seguinte direção: www.icmje.org

O texto se deverá escrever em Word, letra tipo arial número 
12 a duplo espaço com margens de pelo menos 2,5 cm. 
Os títulos e subtítulos se escreverão em letra minúscula e a 
extensão do texto não deverá exceder as 15.000 palavras, 
incluindo quadros e gráficos.

A primeira página do manuscrito conterá: a) título do traba-
lho; b) nomes e sobrenomes de cada autor, título profissional 
e posição acadêmica; c) afiliação institucional; d) nome da 
seção, departamento, serviço e instituições às que se lhes 
deve dar o crédito pela execução do trabalho; e) declarações 
de descarrego de responsabilidade se as tiver f) Endereço 
eletrônico e postal do autor para a correspondência (incluir 
número de telefone e telefax).

Título do artigo,resumo e  palavras-chave

O título, o resumo e as palavras chave deverão se redigir em 
espanhol e em inglês e o texto poderia estar em espanhol  
ou em inglês.

O título não deverá ocupar mais de três linhas, representará 
de maneira concisa do conteúdo do artigo.

O resumo, de tipo semiestructurado, não deverá ter mais 
de 500 palavras e descreverá os propósitos do estudo ou 
investigação, a metodologia empregada, os resultados e as 
conclusões mais importantes.

Depois do resumo, o autor  deverá eleger entre três e cinco 
palavras chave, que também poderão ser frases curtas, 
lembrando  que para elas, tanto em espanhol quanto  em 
inglês,  deverão-se utilizar os termos MeSH (Medical Subject 
Heading) ou DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), 
que se podem conferir nos seguintes endereços:
MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=mesh(Inglés)

DeCS: http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/
decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decs-
server.xis&interface_language=e&previous_
page=homepage&previous_task=NULL&task=start 
(Español)

Introdução

Deverá expressar o propósito do artigo e um resumo do 
fundamento lógico do estudo ou observação. Se deverão 
mencionar as referências estritamente pertinentes, sem que 
se entre a fazer uma revisão extensa do tema. Na introdução 
não se devem incluir os resultados do trabalho.

Materiais e métodos

Se deverão detalhar os métodos, a população e  mostra, as 
técnicas e os procedimentos seguidos, de tal maneira que 
possam ser reproduzidos.

Resultados

Deverão se  apresentar com uma seqüência lógica dentro do 
texto, junto com as tabelas, figuras ou ilustrações, enfatizando 
as observações mais importantes. Os dados organizados nas 
tabelas ou ilustrações não se deverão repetir no texto.

Discussão

Se deverá explicar o significado dos resultados e suas limita-
ções, incluindo os envolvimentos em investigações futuras, 
mas sem repetí-los de maneira detalhada, como se faz no 
aparte de resultados. Também deve-se enfatizar nos aspec-
tos novos e relevantes do estudo e se proporão conclusões 
que se derivem dos resultados, evitando as propostas que 
careçam de suporte científico. Se deverá estabelecer o nexo 
das conclusões com os objetivos do estudo, evitando fazer 
afirmações gerais. Quando seja apropriado, se poderão 
incluir recomendações.

Tabelas, figuras e fotografias

O número máximo entre figuras, tabelas e fotografias para 
cada artigo é de oito e se incluirão ao final do documento, 
depois das referências bibliográficas. Se deverão especificar 
os títulos e as lendas que explicam cada um e quando as 
imagens não sejam de sua propriedade, o autor se respon-
sabilizará de anexar a respectiva autorização por parte de 
quem tenha os direitos de publicação.

Agradecimentos

Ao final do texto, se poderão fazer uma ou mais declarações 
de agradecimento a pessoas e instituições que fizeram contri-
buições substantivas a seu trabalho. Também se poderá espe-
cificar o tipo de apoio: financeiro, técnico, logístico, etc.

Conflitos de interesses e financiamento

No caso de que exista algum conflito de interesse relacionado 
com a investigação, este deverá ser expressado pelo autor. 
Para os trabalhos de pesquiça se deverá especificar a fonte 
de financiamento.

Referências

As referências deverão numerar-se consecutivamente seguin-
do o ordem em que se mencionam pela primeira vez no texto 
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(sistema de ordem de menção), seguindo as recomendações 
das normas Vancouver:
http://library.curtin.edu.au/referencing/vancouver.pdf

Se uma referência é citada mais de uma vez, seu número 
original será utilizado em citações ulteriores. Os resumos de 

artigos não se poderão utilizar como referência e quando se 
trate de um artigo aceitado, mas ainda não publicado, este 
se citará dentro das referências como em «em imprensa» ou 
«próximo de ser publicado»; para este último caso, se deverá 
ter a autorização escrita do autor e a comprovação de que 
foi aceitado para publicação. 


