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Ao Editor,
O apelo público à submissão de artigos para publicação na
revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de
Reabilitação (SPMFR) foi renovado recentemente na última
edição do Congresso desta Sociedade. A sua replicação é
imperativa.
Segundo a nova versão do Juramento de Hipócrates, texto
adotado pela Associação Médica Mundial em outubro de
2017, os médicos estão comprometidos em partilhar os
seus conhecimentos médicos em benefício dos doentes e
da melhoria dos cuidados de saúde.1 A difusão do saber por
via da publicação de artigos em revistas da especialidade
afigura-se como uma ótima opção. Naturalmente, existem
outras razões que fomentam esta atividade académica,
nomeadamente a valorização curricular.
Em Portugal e na realidade da Medicina Física e de
Reabilitação (MFR), a força motriz da publicação científica
reside invariavelmente nos médicos que frequentam a
componente específica do internato médico. Os médicos
internos são motivados a publicar artigos científicos
principalmente devido à grelha usada para avaliação da
Prova de Discussão Curricular na Avaliação Final de
Internato onde a «publicação ou apresentação pública de
trabalhos em revistas e congressos de âmbito internacional
e ou nacional» representa quatro valores num total de vinte.2
Importa dizer que o enquadramento deste parâmetro
não é restritivo, ao contrário do que acontece noutras
especialidades médicas como a dermato- venereologia, o
que favorece a submissão dos trabalhos à revista da
SPMFR, a qual goza de uma divulgação internacional desde
2012 com a indexação na SciELO.3 A revista da SPMFR é
bi-anual, publicada desde 1992 e dispõe de um processo

completo de revisão de pares; a publicação de artigos não
é onerosa para os autores.4
Posto isto, não se encontram desvantagens relevantes que
inviabilizem o apoio à submissão de artigos na revista da
SPMFR. Resta, pois, apelar a todos os futuros especialistas
de MFR, mas também aos que já gozam desse estatuto,
para assumirem o compromisso pessoal de considerar a
revista da SPMFR como primeira opção para submeter um
artigo versado nesta área do conhecimento médico.
O desiderato da equipa editorial em alcançar a indexação
da Revista à PubMed deve ser avocado por todos os
aspirantes a e fisiatras portugueses, sendo esta atitude
extensível, por solidariedade, aos colegas naturais dos
restantes países lusófonos, em prol da partilha da ciência
transmitida em português, não obstante a necessidade
premente de publicar em inglês (Tabela 1). Di Bitteti e
Ferreras concluíram que o idioma dos artigos condiciona a
probabilidade de citação atualizando a célebre citação
«oublish or perish» para «publish in English or perish».5
Neste âmbito, é pertinente a sugestão de considerar a
possibilidade de a Revista apoiar ou assegurar a tradução
para inglês dos artigos aceites para publicação em
português e publicar ambas as versões em paralelo –
português e inglês – sabendo que o futuro imediato passa
pela disponibilização da Revista somente em formato digital
e os custos associados a uma publicação mais robusta
deixará de ser uma limitação.6 Aditar a mais-valia da versão
digital da Revista ser disponibilizada a todos os sócios das
Sociedades homólogas da Comunidade de Países da
Língua Portuguesa.
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Tabela 1 - Artigos publicados na revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, 2013-17.
Edição

Português

Inglês

2013;23(1)

EDT (1), AO (6), CC (3)

2013;24(2)

AO (5), AR (1), CC (1)

EDT (1), OPI (1)

2014;25(1)

OPI (1), AO (3), AR (1), CC (1)

EDT (1), CC (1)

2014;26(2)

PERSP (1), AO (1), AR (3)

EDT (1), AR (1)

2015;27(1)

EDT (1), PERSP (1), AO (1), AR (2), CC (1)

2015;27(2)

AO (1), AR (1), CC (3)

EDT (1), CC (1)

2016;28(1)

PERSP (1), AO (2), AR (1), CC (1), IMFR (1)

EDT (1)

2016;28(2)

EDT (1), AO (2), AR (2), CC (1), IMFR (1)

2017;29(1)

EDT (1), AO (2), AR (1), CC (1), IMFR (1)

2017;29(2)

EDT (1), AO (3), CC (2)

AO (2)

AO – artigo original; AR – artigo de revisão; CC – caso clínico; EDT – editorial; IMFR – imagens em Medicina Física e de Reabilitação; OPI – artigo
de opinião; PERSP – perspetiva.
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