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1. Sobre a Revista. 

Esta é uma publicação técnico-científica oficial da Associação Portuguesa de Medicina 

Ayurveda. A Revista publica trabalhos em português, espanhol e inglês sobre temas do 

âmbito da Medicina Ayurveda e Yoga. Aceitam-se, exclusivamente, originais que não 

tenham sido publicados, nem estejam a ser avaliados para sua publicação, em qualquer 

outra revista independentemente do idioma da mesma. 
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2. Modalidades de publicação 

Admitir-se-ão originais que possuam as seguintes modalidades e tipos: 

o Artigos originais. Descrição completa de uma investigação clínica que 

proporcione informação suficiente para permitir uma análise crítica e rigorosa. A 

extensão máxima será de 12 páginas contendendo um máximo de 6 tabelas, 6 

figuras e 35 referências bibliográficas.  

 

o Colaborações curtas. Tratar-se-á de artigos originais cuja extensão não supere as 

6 páginas, 3 tabelas, 3 figuras e 15 referências. 

 

o Revisões. Serão revisões de publicações anteriores relacionadas com um tema de 

interesse que contenha uma análise crítica que permita obter conclusões. As 

revisões normalmente serão solicitadas diretamente pelos Editores aos seus autores 

o texto terá que ter uma extensão máxima de 12 páginas, 6 tabelas, 10 figuras e 70 

referências. 

 

o Cartas enviadas à revista: relacionadas com artigos publicados e a uma extensão 

máxima de 2 páginas. 

 

o Outros. Adicionalmente, admitir-se-ão para sua publicação notícias, relatórios, 

entrevistas e artigos relacionados com conferências, cursos, convocações de 

reuniões e congressos bem como de prémios e bolsas.  
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3. Elaboração de artigos originais. 

No sítio https://amayur.pt/rtc_may/ estão disponíveis as presentes Normas de 

publicação, para uma correta receção dos originais deverá incluir-se sempre: 

o Carta de apresentação, onde deverá constar: 
1. Tipo de artigo que se remete. 

 

2. Declaração que é um texto original e que não se encontra em processo de 

avaliação por outra revista.  

 

3. Declaração de entrega à Revista dos direitos exclusivos para editar, publicar, 

reproduzir, distribuir cópias, preparar trabalhos nos suportes de papel, 

eletrónicos e multimédia. 

 

4. Os trabalhos com mais de um autor devem ser lidos e aprovados por todas as 

partes. 

 

5. Os autores devem declarar a validade das figuras, desenhos, gráficos, 

ilustrações e das fotografias incorporadas no texto. Em caso contrário, deverão 

obter autorização prévia para a sua publicação e, em todo o caso, sempre que 

for possível identificar as pessoas. 

 

6. Dados de contacto do autor principal: nome completo, endereço postal e 

eletrónico, telefone e nome da empresa. 
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o Artigo Original, com a seguinte formatação: 
 

I. Título.  

Em página independente devem ser indicadas por ordem as seguintes datas:  

1. Título do artigo em português e em inglês. 

 

2. Apelidos e nomes de todos los autores, separados entre si por uma 

virgula. Aconselha-se que conste um máximo de oito autores. Mediante 

números arábicos, será identificado cada autor, indicando o nome e a 

empresa a que pertencem.  

 

3. Endereço de correio que deverá constar como contacto da publicação. 

II. Resumo. 

O resumo deverá estar obrigatoriamente em português e em inglês, com um máximo 

de 200 palavras, respeitando sempre a estrutura do trabalho remitido: 

1. Introdução 

2. Objetivos 

3. Métodos 

4. Resultados 

5. Discussão  

6. Conclusões 

III.  Palavras-chave. 

No final do resumo deve estar incluído um máximo de 5 palavras-chave. 
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IV. Abreviaturas. 

Deve ser incluída uma lista das abreviaturas presentes no trabalho e sua 

correspondente explicação. Na primeira vez que aparece a palavra que se quer 

abreviar, tanto no resumo como no texto, esta estará seguida da abreviatura entre 

parêntesis. No resto do texto já pode aparecer a abreviatura sem mais explicações.  

Ex. “No ano 2007 a Organização Mundial de Saúde (OMS), publicou artigo…. A 

OMS define como causa da obesidade…” 

 

V. Texto. 

É necessário especificar, na metodologia, o desenho, a população estudada, os sistemas 

estatísticos e quaisquer outros dados necessários para o entendimento perfeito do 

trabalho. De acordo com a seguinte estrutura: 

1. Introdução 

2. Objectivos 

3. Métodos 

4. Resultados  

5. Discussão 

6. Conclusões  

7. Bibliografia 
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VI. Bibliografia. 

As citações bibliográficas deverão ser em estilo Vancouver, estilo recomendado para 

revistas técnico-científicas, tal como no exemplo abaixo: 

“A diferença entre a Medicina Ocidental e a Medicina Oriental está em que a primeira 

se limita a tratar o sintoma e a segunda procura a causa do sintoma1. Ao que “Ayurveda 

acredita que a compreensão do indivíduo é a chave para encontrar uma dieta 

verdadeiramente equilibrada.”2.” 

1 S TONNI, S; WALI, AMRUTA A, Dietary Considerations of Wound Healing in 

Ayurveda, Department of Swasthavritta, KLE University’s Shri. BMK Ayurveda 

College and Hospital, Shahapur, Belgaum-590003, Karnataka, India 

2 LAD, Dr.VASANT, Ayurvedic Cooking for self-healing, © 1997, 2003, The 

Ayurvedic Institute, www.ayurveda.com  

As referências bibliográficas serão ordenadas e numeradas pela ordem em que 

aparecem no texto, identificadas mediante números arábicos.  

 

VII. Tabelas e Figuras. 

Tabelas e figuras serão ordenadas e numeradas pela ordem que aparecem no texto, 

identificadas por algarismos arábicos no título, que serão colocadas acima da tabela ou 

figura. No texto, eles devem ser encaminhados dentro de uma frase ou entre parênteses. 

O título e o conteúdo de cada tabela ou figura devem permitir a sua compreensão sem 

a necessidade de ir à escrita. O conteúdo do texto, idealmente, não deve ser replicado 

em tabelas ou figuras. 
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As tabelas e as figuras devem constar no documento devidamente legendadas com o 

mesmo tipo de fonte que o texto, e em tamanho 10. As tabelas deverão estar a preto e 

branco e devem estar incluídas no texto. Exemplo de tabelas: 

“Cada um destes sabores tem um impacto diferente em cada biótipo (Tabela 1).” 

Tabela 1 - Influência dos sabores7 

Sabor Equilibra Desiquilibra 

Amargo PITTA VATA 

Ácido VATA PITTA 

Doce VATA KAPHA 

Salgado KAPHA PITTA 

Picante KAPHA PITTA 

Adstringente KAPHA VATA 

As figuras deverão ser enviadas separadamente com resolução de 300 pixels por 

polegada e em formato JPG ou PNG. PowerPoint ou arquivos semelhantes não são 

suportados. As figuras podem estar a preto e branco ou a cores. Exemplo de figuras: 

“Os textos mais antigos de Ayurveda dão grande enfase aos alimentos compatíveis e 

incompatíveis, de acordo com o biótipo Vata, Pitta, Kapha ou outra das suas variantes 

(Figura 1).” 

 

Figura 1 - Biótipos (Vata, Pitta e Kapha)4 
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4. Submissão de Originais 

A submissão de originais deve ser acompanhada da carta de apresentação, como 

descrito no ponto 3., juntamente com o artigo original em texto editável, num ficheiro 

.doc ou .docx do Microsoft Word.  

O texto deve ser apresentado em duas colunas, à exceção do Título e Resumo/Abstract. 

Deve ser utilizada a fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre 

linhas de 1,5. Entre parágrafos deve haver espaçamento duplo. Somente títulos e 

subtítulos devem estar a negrito e no tamanho 12. A primeira linha do parágrafo deverá 

conter avanço de 1,5. As aspas “__” devem ser exclusivamente utilizadas para citações 

diretas. 

Notas de rodapé, citações diretas com mais de 5 linhas são destacadas no texto, devem 

ser escritas na fonte Times New Roman, tamanho 10. A formatação da página deve ser 

A4 e as margens com as seguintes dimensões:  superior 2.5cm, inferior 2cm, esquerda 

3cm e direita 2cm. As páginas devem ser numeradas em baixo, à direta da folha. 

Os artigos originais devem ser enviados até ao dia 30 de Junho de cada ano para o 

endereço de correio eletrónico cid@amayur.org, de forma a serem publicados na edição 

do ano seguinte, de acordo com as regras da revista. 

A submissão dos originais implica que estes nunca tenham sido publicados ou estejam 

à espera de aprovação noutra publicação e que sejam integralmente originais. 

A responsabilidade sobre a veracidade dos conteúdos de cada artigo é da exclusiva 

responsabilidade dos autores. 
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5. Avaliação de originais 

O Escritório de Redação acusará o recebimento do trabalho enviado à revista no menor 

tempo possível. Na mesma comunicação, o autor será notificado da decisão do 

Conselho Editorial que, se necessário, pode solicitar certas modificações para a 

adequação do manuscrito aos padrões da revista. 

Após a confirmação da comissão editorial da revista, os artigos apresentados para 

publicação serão avaliados utilizando o método de revisão por pares (blind peer 

review). Os autores devem indicar o contacto de, pelo menos, três revisores 

independentes que não estão vinculados ao original enviado. A não indicação implica 

a rejeição imediata do trabalho submetido. 

A revista compromete-se com a integridade da revisão por pares com elevados critérios 

de rigor e ética. Os autores devem garantir o elevado padrão de qualidade na redação 

do artigo, nomeadamente a gramática, ortografia e sintaxe. Este deve ser redigido de 

acordo com as regras propostas. A falta de rigor deste ponto implica a não aceitação do 

artigo até à devida retificação técnica. Os artigos que passarem pela revisão técnica 

serão também avaliados de forma a garantir que o assunto do artigo se enquadra no 

tema abordado pela revista e que a pesquisa é original e rigorosa. Após a revisão, os 

artigos são aceites sem alterações, enviados aos autores com indicações para os 

reescreverem e reenviarem, ou rejeitados por motivos técnicos e de conteúdo científico 

inadequado. 

Se os revisores exigirem modificações do manuscrito para sua melhoria, os autores 

terão um período máximo de 10 (dez) dias úteis para concluí-lo a partir do momento 

da comunicação. Caso as edições propostas não sejam aceites é possível que o artigo 

não seja aprovado para publicação. 

Se, finalmente, o conselho e os revisores considerem o trabalho adequado para 

publicação, o manuscrito passará pelo processo de layout e, finalmente, a prova de 
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impressão será enviada ao autor correspondente, responsável por revisar 

cuidadosamente as possíveis erratas. A prova revisada pelo autor deve ser enviada ao 

Conselho Editorial dentro de um período máximo de 5 (cinco) dias. 

 


