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▪ Le Journal des 
Sçavans- 1665 

▪ Philosophical 
Transactions of 
the Royal 
Society - 1665 

▪ Poucas revistas, 
poucos artigos 

▪ Actividade 
opcional 

    

▪ 28000 revistas 
peer reviewed 

▪ Milhões de 
artigos 

▪ Publish or Perish 
    

 

 

▪ Aumento em 
número e 
qualidade 
 

▪ Regras rigorosas  
 

    

Passado 

Presente 

Futuro 

Publicação Médica 



Passado 

▪ 1665 - primeiras revistas científicas 

▪ 1820 – primeiras revistas especializadas 

▪ 1960s – formato IMRaD 

▪ Desde séc. XVII que as revistas são o 
principal meio de comunicação da 
ciência 

▪ Estabeleceram os princípios de 
prioridade científica e de revisão por 
pares  

 

 J Med Libr Assoc. 2004; 92(3): 364–71 



Passado 

▪ Arquivos da Maternidade Alfredo da Costa 

▪ Arquivos de Patologia Geral e Anatomia 
Patológica da Universidade de Coimbra 

▪ Arquivos do Hospital Geral de Santo António 

▪ Coimbra Médica 

▪ Atlântida Médica 

▪ Boletim do Hospital de São Marcos 

▪ Colóquios Garcia de Orta 

 

 





Presente 

▪ As revistas atingiram um grau de excelência 

▪ Revista electrónicas e com submissão online 

▪ Actividade científica passou a ser avaliada com 
base nos artigos publicados nessas revistas 

▪ Medline indexa mais de 5.600 e a PMC mais 1.300 

 

 



Presente 

▪ Revistas médicas nacionais -  169? 

▪ Medline indexa 5  

1. Acta Med Port (1979) 

2. Rev Port Cardiol (1998) 

3. Rev Port Pneumol (2003) 

4. Rev Port Cir Cardiotorac Vasc (2003) 

5. Acta Reumatol Port (2006) 



Presente 

▪ Web of Science e Journal Citation Reports 

  

          2009                         2010                       2010                          2011      



Presente 

▪ Revista de Saúde Amato Lusitano – sem peer 
review, e outros requisitos editoriais 

 

▪ Acta Pediátrica Portuguesa 

▪ GE-Portuguese Journal of Gastroenterology 

▪ Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

▪ Revista Portuguesa de Cirurgia 

▪  etc. 



Presente 

■ É importante a sua inclusão nas Bases de 
Dados internacionais 
─ Proporcionam  visibilidade da produção científica 

do país 

■ Falta de indexação leva ao ostracismo, 
independentemente da qualidade ou 
quantidade dessa produção 



Presente 

▪ Cinco medidas para uma revista ser 
credível 

▪ Cinco medidas para conseguir ser 
indexada na Medline 

 



5 Medidas para a Revista ser Credível 

1. Descrever o processo de arbitragem científica 
(peer-review) 

2. Seguir as orientações internacionais 

▪ International Committee of Medical Journal Editors 
(ICJME) 

▪ Committee on Publication Ethics (COPE) 

▪ EQUATOR Network 

▪ Council of Science Editors (CSE) "Editorial Policy 
Statements" 



5 Medidas para a Revista ser Credível 

3. Instruções aos autores  da revista de acordo 
com todos estes requisitos 

4. Manter a pontualidade e a regularidade na 
publicação 

5. Liberdade editorial; Obrigatoriedade de publicar 
estudos negativos; Correcções, Retractações, 
"Direitos de Autor” 



5 Medidas para Conseguir ser 
Indexada na Medline 
 

1. Finalidade e Cobertura 

▪ Política editorial convincente 

▪ Diversidade na proveniência dos editores  

▪ Diversidade na proveniência dos autores 



5 Medidas para Conseguir ser 
Indexada na Medline 
 

2. Qualidade de conteúdo - mérito científico do 
conteúdo é a principal consideração na 
selecção para indexação 

▪ Validade 

▪ Importância 

▪ Originalidade 

▪ Contribuição para a área 



5 Medidas para Conseguir ser 
Indexada na Medline 
 

3. Qualidade do trabalho editorial 

▪ Credibilidade e qualidade do seu conteúdo 

▪ Títulos e Resumos descritivos e em inglês 

▪ MeSH Keywords 

▪ Informações sobre os métodos de selecção de artigos, 
especialmente sobre o processo explícito de revisão 
por pares 

▪ Declarações de adesão a preceitos éticos 

▪ Conflitos de Interesse 

▪ Correcção atempada – erratas e retractações 



 



 







5 Medidas para Conseguir ser 
Indexada na Medline 
 

4. Qualidade de produção - Qualidade do layout, 
impressão, gráficos e figuras 

5. Tipologia do conteúdo e Referências actuais e 
relevantes 

▪ Original Research 
▪ Original clinical observations accompanied by analysis and 

discussion 
▪ Analysis of philosophical, ethical, social aspects of the health 

professions or biomedical sciences 
▪ Reviews 
▪ Statistical compilations  
▪ Descriptions of evaluation of methods or procedures 
▪ Case reports with discussions  

 



Futuro 

▪ Cinco medidas para aumentar o factor 
de impacto 

▪ Cinco medidas para aumentar a 
qualidade da edição médica em 
Portugal 

 



5 Medidas para Aumentar Factor de 
Impacto 
 

1. Publicação em inglês – inglês é o idioma 
universal da ciência 

2. Capitalizar as oportunidades oferecidas pela 
publicação online – promovendo a visibilidade 
na web social e colaborativa 

3. Open Access e Ahead of print (publicação 
antecipada dos artigos aprovados contribui para 
a difusão mais rápida)  

 



1. Publicação em Inglês 



2. Visibilidade na Web 



3. Open Access 



5 Medidas para Aumentar Factor de 
Impacto 
 

4. Publicar os artigos mais relevantes no início do 
ano; Publicar (mais!) Artigos de revisão; “Hot 
topics” 

5. Diversidade internacional entre autores e 
colaboradores - cooperação 

▪ Probabilidade de ter relevância para a comunidade 
internacional 

▪ Equipas produzem artigos mais citados 

 



5 Medidas para Aumentar Qualidade 
da Edição Médica em Portugal  

1. Semi-profissionalização dos Editores-Chefes 

2. Equipa Editorial Multi-diferenciada 

3. Apoio aos Autores e Revisores - Formação 
em Escrita Científica; Pesquisa Bibliográfica; 
Estatística; Edição Médica 



5 Medidas para Aumentar Qualidade 
da Edição Médica em Portugal  

4. Ter um processo de revisão eficiente, 
com tempos de resposta curtos 

5. Controlar práticas antiéticas 
▪ Dupla submissão 

▪ Publicação Redundante 

▪ Autoria inadequada 

▪ Falta de divulgação de conflitos de interesse  

▪ Directrizes que envolvem o consentimento informado, 
ou  privacidade 



Conclusão 

▪ Agradar aos Autores – um autor feliz espalha 
a palavra 

▪ Atrair bons autores      “Quality attracts 
quality” 

─ Publicar rápido 

─ Bom corpo editorial 

─ Bom peer review 

─ Factor de impacto 

─ Open Access 

 



338 em Revistas com FI 



 

 

Obrigada 
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