
EDITORIAL

 A Revista de Enfermagem Referência 
é um importante projecto da Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra e da Unidade de 
Investigação por ela acolhida. Após doze anos de 
publicação regular, chegamos ao inal de 2010, com 
a satisfação de novas e importantes metas almejadas, 
num processo de melhoria contínua, reconhecido a 
nível nacional e internacional.
Os indicadores apontam no sentido do aumento do 
número de artigos entrados, aumento do número 
de artigos por número editado, crescimento 
de submissões externas e internacionais, 
aperfeiçoamento normativo, maior eiciência na 
execução das diferentes fases do processo. 
Sabemos que um sistema de revisão cega, por pares, 
normalizado e regular, é um processo integrado, 
interactivo, contínuo, complexo e demorado. É preciso 
conciliar os tempos, as informações e especiicidades 
de um signiicativo número de actores (editor, 
revisores, gestor de artigo, autores, documentalista, 
tradutores, estatísticos, correctores de texto, 
maquetizador). No entanto, os tempos de demora 
média de cada um dos actores no processo de revisão 
têm vindo progressivamente a ajustar-se ao previsto, 
pelo que, a todos agradecemos o esforço que muito 
contribui para os critérios de qualidade da Revista.
A Revista está indexada em Cuiden, CINAHL, Latindex, 

SciELO Portugal e divulgada em full text em diversos 
sites. Alertamos para o facto de, quando se efectua a 
pesquisa na SciELO, a Revista ainda não se encontrar 
acessível, isto porque, a SciELO Portugal está, neste 
momento, empenhada na actualização das revistas já 
integradas, prevendo-se que as revistas de avaliação 
recente sejam lançadas no início de 2011.

 The Journal of Nursing Referência is an 
important project of the Nursing School of Coimbra 
and its Research Unit. After twelve years of regular 
publication, we reach the end of 2010, with the 
satisfaction of important new targets sought within a 
process of continuous improvement, nationally and 
internationally recognized.
The indicators point out the increasing of number 
of articles submitted, number of articles published 
per issue, growth of external and international 
submissions, normative improvements, and greater 
eficiency in the several phases of the process.
We are aware that a peer blinded review system, 
standardized and regular, is an integrated, interactive, 
continuous, complex and time consuming process. We 
must conciliate timings, information and peculiarities of 
a signiicant number of actors (editor, reviewers, article 
manager, authors, documental support, translators, 
statisticians, text reviewers and graphic designer). 
However, the average delay times of each actor involved 
in the review process have been gradually adjusted to 
the expected, and therefore we appreciate all the effort 
that greatly contributes to the Journal’s quality criteria.
The Journal is indexed in Cuiden, CINAHL, Latindex 

and SciELO Portugal and published full text in 
multiple sites. We advise that, when carrying out 
research in SciELO, the Referência Journal is not 
yet accessible, which is due to the fact that SciELO 

Portugal is currently engaged in updating the journals 
which were already integrated, and the journals which 
were recently accepted into SciELO will be launched 
in early 2011.
The Journal of Nursing Referência is now classiied 
as B2 in Qualis. Qualis System is a tool used for the 
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A Revista de Enfermagem Referência está actualmente 
classiicada como B2 em Qualis. O sistema Qualis 
é um processo de classiicação e ordenação das 
revistas cientíicas, da responsabilidade da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), Brasil, seguindo a seguinte escala: A1 (mais 
elevado), A2, B1, B2, B3, B4, B5, C (Peso Zero). Para 
veriicar a Revista de Enfermagem Referência, aceda a 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ e efectue a sua 
pesquisa por ISSN/título do periódico/ou área de 

avaliação da revista. A forma mais prática é efectuar 
a pesquisa é através do ISSN: 0874.0283.
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classiication and ordination of scientiic journals, 
using the following scale: A1 (higher level), A2, 
B1, B2, B3, B4, B5, C (Zero weight) by Capes (the 
Coordinating Ofice for the Training of Personnel 
with Higher Education), Brazil. To check the Journal 
of Nursing Referência go to: http://qualis.capes.gov.
br/webqualis/ and browse by ISSN/journal title/or 

assessment area of the journal. The easiest way is to 
browse through the journal’s ISSN: 0874.0283.
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