
Carta de Apresentação

Informação de Identificação

Nome

É o Autor Correspondente?   Sim                  Não

Título do Manuscrito

Tipologia

Artigo de Revisão                           Carta ao Editor
Editorial                                           Perspectiva
Caso Clínico                                     Recomendações ou Normas de Orientação Clínica
Artigo Original                                Imagens em  Medicina ou Cirurgia

Venho submeter este manuscrito por considerar que deve ser publicado na Gazeta Médica

(justificar o interesse da submissão a esta revista):



Confirmo que:

(1) o manuscrito é original, nunca foi publicado anteriormente, na íntegra ou em parte,
não foi e não será submetido para publicação noutra revista ou outro meio de
publicação enquanto aguardar a decisão final da Gazeta Médica;

(2) todos os autores autorizam a publicação do referido manuscrito na Gazeta Médica,
que é expressa em documento anexo (Declaração de Responsabilidade Autoral);

(3) todos os autores tiveram uma contribuição significativa para a elaboração do presente
manuscrito, que é expressa em documento anexo (Declaração de Responsabilidade
Autoral);

(4) a existência de conflitos de interesse para cada autor é expressa em documento anexo
(Declaração de Conflitos de Interesse Individual, modelo ICMJE);

(5) as fontes de financiamento para este estudo (nota: este ponto refere-se à
existência de fontes de financiamento para o estudo em questão e não para
cada autor individualmente) são as seguintes:

O presente estudo não foi objecto de financiamento

O presente estudo foi objecto de financiamento.

Especificar as fontes de financiamento para o presente estudo, se aplicável. Referir
se a fonte de financiamento influenciou a concepção do manuscrito ou a decisão
de submissão para publicação.

(6) as fontes de financiamento deste estudo estão explicitamente declaradas no
manuscrito (se aplicável);

(7) este manuscrito foi preparado de acordo com as normas de publicação da Gazeta
Médica e que aceito que caso o artigo não as respeite estritamente, o mesmo seja
devolvido sem ser iniciado o processo de revisão pelos pares;

(8) este manuscrito não infringe direitos autorais de outros e não viola nenhum direito de
privacidade;



(9) a versão final deste manuscrito foi lida e aprovada por todos os autores (expresso na
Declaração de Responsabilidade Autoral), e que estes concordam com a ordem e
número de autores definidos na submissão;

(10) foram respeitados os princípios éticos e deontológicos, bem como a legislação e as
normas aplicáveis da Declaração de Helsínquia (1964) e suas revisões(aplicável para
estudos envolvendo humanos).

(11) o presente estudo foi autorizado pelas comissões de ética das instituições onde foi
efectuado, tal como definido na legislação vigente, e que tenho em minha posse a
documentação dessa autorização, que será disponibilizada caso seja solicitada pela
Gazeta Médica (se aplicável).

(12) os indivíduos participantes no estudo, ou os seus representantes legais, foram
informados dos objectivos, condições de realização e publicação dos resultados
obtidos, e aceitaram participar no estudo assinando um consentimento informado
para a referida participação. Confirmo que tenho em minha posse a documentação
desse consentimento, que será disponibilizada caso seja solicitada pela Gazeta Médica
(se aplicável).

Data:          /          /

Assinatura (autor correspondente):

A enviar quando solicitado pelos editores:

1. Autorização dos colaboradores mencionados na secção de agradecimentos (se aplicável);

2. Declaração de aprovação de comissão de ética representando as instituições envolvidas (se

aplicável);

3. Declaração de consentimento informado de todos os participantes no estudo ou dos seus

representantes legais (se aplicável);

4. Declaração de consentimento informado de cada indivíduo presente em fotografias, mesmo

após tentativa de ocultar a respectiva identidade (se aplicável);

5. Autorizações para utilização de material previamente publicado (se aplicável).


